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RESUMO 
 

Trata das exceções à regra da transparência na gestão pública, novo paradigma que 
estamos vivendo, através da mudança de cultura dos órgãos públicos e da 
sociedade. A publicação e a veiculação de informações da Administração Pública 
pela Internet, para fins de satisfazer o interesse coletivo acerca do destino do 
dinheiro oriundo dos impostos pagos pela população. O cidadão depende da 
divulgação de dados por parte dos entes públicos, para que exerça o 
acompanhamento e a fiscalização das ações e políticas de governo.  Todavia, nem 
todas as informações podem ser trazidas ao público de imediato, tendo em vista o 
risco de colocar ações e projeto do governo, bem como a população em perigo 
iminente. A pretensão deste trabalho é demonstrar situações nas quais a afirmativa: 
“A informação é a regra, o sigilo é a exceção”, está equivocada, pois nem sempre é 
oportuno que se tornem públicas certas informações, quando essas atrapalham o 
trâmite dos processos que buscam a segurança da Nação ou entram em choque 
com certos princípios fundamentais. Foram realizadas pesquisas de obras, doutrina, 
jurisprudência e artigos sobre o tema proposto. O resultado foi uma breve 
explanação sobre o nascimento do aspecto de transparência dentro de Estado 
Democrático de Direito, legislação, questionamentos acerca da constitucionalidade 
da mesma nos casos em que invade a esfera privada. Tal pesquisa trouxe à tona a 
verificação da necessidade de convergência entre a legislação infraconstitucional e a 
Carta Magna, bem como o juízo de ponderação para a tomada de decisões frente a 
casos emblemáticos.  
 
Palavras-chave: Transparência – Publicidade – Interesse Público – Privacidade - 
Exceção  
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1. INTRODUÇÃO  

 

A transparência na administração pública é obrigação imposta a todos os 

agentes públicos que recebam ou administrem recursos públicos, tendo em vista 

que atuam em nome dos cidadãos. Estes têm o direito de conhecimento dos atos 

oficiais através de publicidade e outros meios, a fim de não só exercerem a 

fiscalização, como também, verificarem se a destinação dos recursos, além de lícita, 

tem sido adequada, razoável, moral e eficiente. 

O presente trabalho busca conceituar a transparência, sua importância como 

instrumento de controle social, a legislação pertinente, os instrumentos de 

transparência, fornecendo elementos de reflexão sobre o papel dos cidadãos, bem 

como identificar suas exceções.  

A transparência na gestão pública não se limita aos atos e fatos 

administrativos e conseqüências políticas de uma gestão ineficiente, mas também 

trará repercussão nos diversos setores da vida nacional, fluxo de investimentos, 

crescimento econômico, qualidade dos serviços públicos, índices de 

desenvolvimento social, bem como, o impacto sobre a credibilidade das instituições 

democráticas que, uma vez enfraquecidas, abre espaço para a desordem, 

insegurança e criminalidade. 

O Poder Executivo Federal instituiu através do Decreto nº 5.482/2005, o 

“Portal da Transparência do Poder Executivo Federal”, com a finalidade de que seja 

divulgado conteúdo mínimo de dados e informações dos órgãos e entidades da 

administração pública federal na Internet, como os gastos efetuados, os repasses de 

recursos federais aos Estados, Distrito Federal e Municípios, as operações de 

descentralização de recursos orçamentários em favor de pessoas naturais ou de 

organizações não-governamentais de qualquer natureza, e as operações de crédito 

realizadas por instituições financeiras oficiais de fomento, visando a inovação da 

relação entre o Estado e a sociedade, possibilitando a esta o exercício da 

responsabilidade social através do controle direto das decisões tomadas pela 

Administração Pública. 

O sucesso da transparência pública depende de que a divulgação dos dados 

e informações seja feita em linguagem clara e de fácil compreensão ao cidadão. 

Portanto, não bastando a mera publicação do orçamento público com cifras 

codificadas ou outro modo indecifrável. Ainda, tais informações podem servir de 
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ferramenta gerencial e subsídio às decisões do administrador público, além de 

permitir ao cidadão não só um controle social e fiscalização passiva do ente público, 

mas também de poder lançar mão de instrumentos que lhe foram conferidos pela 

Carta Magna no combate à corrupção e má gestão administrativa. 

A Lei de Acesso a Informação (LAI) tem como missão principal a abertura da 

administração pública à participação popular, por meio da transparência dos atos 

administrativos e o combate à corrupção, apoiando-se no princípio da publicidade e 

rompendo com a cultura do sigilo, estimulando o controle social ativo. 

Destarte, busca-se analisar a questão da transparência dentro da 

Administração Pública, que pretende garantir os direitos fundamentais previstos nos 

pilares de um Estado Democrático de Direito, através de um juízo de 

proporcionalidade e razoabilidade, prevendo suas exceções para segurança de 

direitos privados, segurança nacional e social. 
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2. A TRANSPARÊNCIA 

 

2.1. O CONCEITO 

 

Trata-se da qualidade do que é transparente e, em sentido figurado faz 

alusão à característica de uma pessoa ou organização que não oculta nada, que 

torna pública a sua informação (CONCEITO, 2013).  

A transparência surge como característica de grande valor num Estado 

Democrático de Direito, ao possibilitar a particulares sujeitos à ordem deste poder, 

de tomarem ciência dos atos institucionais e da motivação dos mesmos (BERTI, p. 

121). 

O estímulo à transparência pública é um dos objetivos essenciais da 

Administração Pública Moderna, onde a ampliação da divulgação das ações 

governamentais contribui ao fortalecimento da democracia, prestigia e desenvolve 

as noções de cidadania (MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA e CONTROLADORIA 

GERAL DA UNIÃO, 2005). 

A transparência na gestão pública vem da disseminação na sociedade da 

chamada cultura do acesso que prega que toda informação pública é de propriedade 

do cidadão, cabendo ao Estado disponibilizá-la (BRASIL, Blog da SISGOV, 2016).  

Para Marçal Justen Filho (2014, p. 208):  

 

numa democracia, a atividade estatal deve ser transparente. O princípio da 
publicidade exige que os atos estatais sejam levados ao conhecimento de 
todos, ressalvadas hipóteses em que se justificar o sigilo (JUSTEN FILHO, 
2014, p. 208).  

 
Segundo os ensinamentos de Galvão (2016, p.32), a comunicação clara, 

eficiente e eficaz num Estado Democrático de Direito proporciona ao gestor, a 

tranquilidade necessária para o melhor desempenho da sua função e, a utilização 

dos mais variados meios de comunicação acessíveis aos cidadãos, em tempo real, 

só dará mais credibilidade à gestão.  

A Administração Pública transparente visa publicar os atos administrativos 

de forma acessível e clara para a compreensão do cidadão comum, e não somente 

para dar cumprimento à obrigação legal de publicidade.  
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2.2. AS FINALIDADES 

 

A transparência é uma das ferramentas mais eficazes dos cidadãos no 

combate à corrupção, possibilitando sua atuação frente à administração pública, a 

fiscalização da gestão pública através dos dados disponíveis em tempo real quanto 

aos gastos e receitas das entidades; permite que cidadãos acompanhem o que tem 

sido feito com o dinheiro arrecadado e onde tem sido investido de forma justificada 

pela administração pública, podendo manifestar ou não sua concordância; faz com 

que cidadãos avaliem melhor a administração pública e as ações do candidato 

eleito, podendo escolher melhor seus partidos e candidatos nas eleições seguintes 

(BRASIL, Blog da SISGOV, 2016). 

Tem por finalidade ainda, divulgar gastos públicos, execução orçamentária, 

licitações, contratações, convênios, diárias e passagens, de tal forma que, essas 

informações também servem como ferramenta gerencial e subsídio às decisões do 

administrador público (MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA e CONTROLADORIA 

GERAL DA UNIÃO, 2005). 

O cumprimento do Princípio da Transparência pelos entes públicos permite 

por um lado, o melhor gerenciamento de ações por parte do gestor e por outro lado, 

a participação do cidadão na gestão pública, tendo assim, uma maior possibilidade 

de proteger-se e lutar por seus direitos. 

 

2.3. O PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA  

 

Na Grécia Antiga, a ágora de Atenas reunia todos os cidadãos com a 

finalidade de apresentar e ouvir propostas, denunciar abusos, pronunciar 

acusações e decidir, após a exposição dos prós e contras apresentados pelos 

oradores (DI PIETRO, 2009, p. 202). 

O Princípio da Transparência é premissa extraída da democracia que é o 

governo do 'poder visível', onde exige-se que as decisões sejam tomadas após 

discussão pública e levando em consideração a opinião pública (MARTINS JÚNIOR, 

2010, p.155). Surgiu em decorrência de um princípio maior que é o princípio 

democrático, aquele que exige um governo visível, um “governo do poder público 

em público” (DI PIETRO, 2009, p.201 apud BOBBIO, 1986, p. 83-84). 
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A Transparência deve ser tratada com o mesmo respeito dispensado aos 

demais princípios, pois sempre será o elo maior entre a Administração Pública e a 

sociedade e é mais do que somente disponibilizar dados através da publicidade 

das ações governamentais. Uma comunicação clara, eficiente e eficaz proporciona 

ao gestor toda a tranquilidade necessária para o fiel desempenho de suas funções 

(GALVÃO, 2016, p.32).  

Na ideia da transparência encaixam-se os princípios da publicidade, da 

motivação, da participação, do devido processo legal, do direito à informação e 

obtenção de certidões e do acesso ao processo, a fim de que a população tenha 

conhecimento das ações governamentais e exerça um maior controle social.  

 

2.4. O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE 

 

O art. 37, caput, da Constituição Federal prevê o Princípio da Publicidade, 

entre os demais princípios aos quais se sujeita a Administração Pública, exigindo 

ampla divulgação dos atos praticados pela Administração Pública, ressalvadas as 

hipóteses de sigilo previstas em lei, como requisito indispensável para que o ato 

administrativo produza seus efeitos.  

O Princípio da Publicidade consiste no dever de divulgação oficial dos atos 

administrativos conforme preceituado no art. 2º, § Único, Inciso V, da Lei nº 9.784/99 

cujo conceito geral destaca o livre acesso dos indivíduos às informações de seu 

interesse e de transparência na atuação administrativa (MAZZA, 2016, p. 122) e 

engloba dois subprincípios do Direito Administrativo, a saber: 

a) Princípio da Transparência: obrigação no dever de prestar informações de 

interesse dos cidadãos e de não praticar condutas sigilosas. 

b) Princípio da Divulgação Oficial: publicação do conteúdo dos atos praticados 

nos meios de publicidade definidos pelo ordenamento ou consagrado pela prática 

administrativa.  

"A publicidade se afirma como instrumento de transparência e verificação da 

lisura dos atos praticados" (JUSTEN FILHO, 2014, p. 209). 

O objetivo da publicidade é de exteriorizar a vontade da Administração 

Pública, tornando seu conteúdo de conhecimento público para torná-lo exigível, bem 

como, desencadear a produção de efeitos do ato administrativo e permitir o controle 

de legalidade do comportamento (MAZZA, 2016, p.123). 
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A Lei n° 12.527/2011, em seu art. 8° determina ser dever dos órgãos e 

entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, divulgação em 

local de fácil acesso, no âmbito de sua competência, de informações de interesse 

coletivo ou geral.  

Os atos individuais ou internos podem ser comunicados, simplesmente, ao 

interessado, no caso, a autorização para saída antecipada. Já, os atos gerais devem 

ser publicados no Diário Oficial do ente federativo, como no caso de edital 

convocatório para concurso público, bem como, os atos individuais de efeito coletivo 

como o deferimento de férias ao servidor, que embora seja de interesse individual 

deste, englobaria a redistribuição de tarefas aos demais servidores da repartição 

(MAZZA, 2016, p.123). 

A corrente majoritária representada por Hely Lopes Meirelles sustenta que a 

natureza jurídica da publicação dos atos gerais, implica na condição de eficácia do 

ato, ou seja, o ato existe após assinatura da autoridade competente, mas não tem 

efeitos. No caso de revogação do ato, por exemplo, um decreto; deve-se ser 

expedido um segundo decreto, extinguindo o primeiro (MAZZA, 2016, p. 124). 

Já, a corrente minoritária defende que, a publicação dos atos constitui um 

elemento essencial para a existência dos mesmos, sendo que antes disso, o ato não 

existe juridicamente, não havendo necessidade de novo ato revocatório, no caso de 

arrependimento de sua elaboração, bastando apenas sua desconsideração (MAZZA, 

2016, p. 124).  

O Supremo Tribunal Federal em suas decisões recentes não considerou 

atendidas as obrigações de publicidade, divulgadas apenas por ato administrativo no 

Programa a Voz do Brasil (MAZZA, 2016, p. 123).  

Quando falamos em publicidade das ações governamentais, tem-se 

impressão de ser esse um princípio mais amplo que a transparência. Entretanto, o 

Princípio da Transparência é o mais amplo, pois dá ao cidadão o direito à 

informação, o direito à obtenção de certidões e o direito de acesso aos processos 

(DI PIETRO, 2009, p. 202) e inserem-se nele os demais Princípios de: 

a) Publicidade; 

b) Motivação;  

c) Participação e;   

d) Devido Processo Legal. 
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A prática de atos secretos injustificados constitui atos de improbidade 

administrativa que atentam contra a Administração Pública ao incorrer no afronta a 

princípios, quando negada a conduta de publicidade aos atos oficiais, bem como a 

revelação de fato ou circunstância de que se tem ciência em razão das atribuições e 

que deveria permanecer em segredo, sob pena de ressarcimento integral do dano 

decorrente, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco 

anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida 

pelo agente, proibição de contratar com o Poder Público e receber benefícios ou 

incentivos fiscais ou creditícios durante três anos (MAZZA, 2016, p. 125). 

O Princípio da Publicidade visa garantir a qualquer interessado as 

faculdades de participação e de fiscalização da regularidade dos atos 

administrativos praticados. 

  

2.5. OS FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS 

 

Na Administração Pública brasileira, a transparência é decorrência do 

Estado Democrático de Direito concebido pela Constituição Federal de 1988 como 

forma de aproximar governança e cidadania através da publicidade, motivação, e 

participação popular, onde os direitos de acesso, de informação e do devido 

processo legal articulam-se como formas de atuação. 

O ordenamento jurídico brasileiro, através de normas constitucionais e 

legais, expressas ou implícitas, prevê instrumentos necessários para garantia da 

transparência pública, sendo que a publicidade está prevista no art. 37, caput, da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (DI PIETRO, 2009, p. 203): 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência (BRASIL, 1988). 
 

O princípio da motivação é outra contribuição para a formação do conteúdo 

jurídico do princípio da transparência, pelo qual todo ato administrativo deve ser 

justificado e dar razões para a tomada de decisão, não basta só dar publicidade. 

Segundo Furtado (2010, p. 125) “ao motivar seus atos, deve o administrador 

explicitar as razões que o levam a decidir, os fins buscados por meio daquela 

solução administrativa e a fundamentação legal adotada”. 
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A motivação para a realização dos atos administrativos está prevista na 

esfera infraconstitucional, nos arts. 2º e 50, da Lei nº 9.784, de 29/01/1999, que 

versa sobre Processo Administrativo (DI PIETRO, 2009, p. 203): 

 

Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da 
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse 
público e eficiência. 
 
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos 
fatos e dos fundamentos jurídicos... (BRASIL, 1999). 
 

A motivação, além de garantir a validade do ato, externa as razões da 

atuação da administração proporcionando aos administrados conhecer, de forma 

transparente, os fins que a administração deseja alcançar, como bem coloca 

Martins Júnior (2010, p. 43-44). 

A participação popular é outro importante princípio de transparência aos 

atos administrativos, sendo que, a lei disciplinará a participação do usuário na 

Administração Pública direta e indireta, regulamentando o direito de representação 

quanto à qualidade do serviço, negligência e abuso no exercício de função pública, 

bem como o acesso a registros administrativos e a informações sobre atos de 

governo (CF, art. 37, § 3º, incisos I a III).  

Segundo Martins Júnior (2010, p. 42) “a transparência, então, se 

instrumentaliza pelo subprincípio da participação popular”, e segundo o mesmo 

autor “o Estado e seus Poderes só são realmente democráticos se visíveis e 

abertos ao povo forem suas ações e o processo de tomada de decisões”. 

O Princípio do Devido Processo Legal, apesar de estar implícito nas 

Constituições anteriores, só foi surgir expressamente no Brasil, na Constituição 

Federal de 1988, art. 5º, inciso LIV: 

 

Art.5º “ Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
LIV _ ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 
processo legal.” 
 

O Princípio do devido processo legal garante a eficácia dos direitos 

garantidos ao cidadão pela nossa Constituição Federal, pois seriam insuficientes as 

demais garantias  sem o direito a um processo regular, com regras para a prática 
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dos atos processuais e administrativos, garantindo um processo justo e com 

segurança dentro dos tramites legais, proibindo decisões voluntaristas e arbitrárias. 

Na esfera infraconstitucional, a lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que 

regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, em 

seu art. 9º, abre a possibilidade de intervir no processo administrativo os portadores 

de interesses indiretos e aos titulares de interesses difusos e coletivos; prevê 

também a convocação facultativa de audiências e consultas públicas (arts. 31 e 32), 

bem como outros meios de participação dos administrados (art. 33).  

Dispõe o art. 5º, inciso XXXIII que todos (pessoas naturais e jurídicas) têm 

direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de 

interesse coletivo ou geral, sem a cobrança de taxas, devendo tais informações 

serem prestadas dentro do prazo de lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas 

as informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança nacional e social 

(DANTAS, 2017):  

 

Art. 5°, inciso XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos 
informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, 
que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado; (BRASIL, 1988). 

 
Art. 5º, inciso XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do 

pagamento de taxas: 

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra 
ilegalidade ou abuso de poder; 
b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos 
e esclarecimento de situações de interesse pessoal; (BRASIL, 1988). 
 

Ressalte-se que tais informações são de conteúdo mais amplo que aquelas 

obtidas por meio de habeas data, estas pleiteadas por via judicial, restritas à pessoa 

do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados públicos ou de caráter 

público. 

 

Art. 5º, LXXII - conceder-se-á habeas data: 
a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do 
impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades 
governamentais ou de caráter público; 
b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo 
sigiloso, judicial ou administrativo; (BRASIL, 1988). 
 

Caso o poder público negue-se a fornecer informações particulares que não 

sejam do interessado, ou de interesse coletivo ou geral, o remédio constitucional 
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será o mandado de segurança individual ou coletivo e não o habeas data, mas 

somente se não for o caso de informação sigilosa.  

Nossa Carta Magna, assim como contempla a publicidade no art. 37 e lhe dá 

aplicação em vários outros dispositivos, simultaneamente indica as hipóteses em 

que o sigilo deve ser observado para proteger interesses privados, bem como para 

proteger o interesse público. 

O art. 5º, inciso X da Constituição Federal/88 inova ao estabelecer a 

inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas 

que, se tiverem tais direitos fundamentais violados, terão direito à indenização pelos 

danos materiais e morais: “Art. 5º, inciso X - são invioláveis a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação” (BRASIL, 1988). 

O direito à intimidade é protegido pelos incisos XI e XII da Constituição 

Federal da República / 1988: 

 

Art. 5º, inciso XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela 
podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de 
flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por 
determinação judicial; (BRASIL, 1988). 

 
Art. 5º, inciso XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das 
comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, 
salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei 
estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual 
penal; (BRASIL, 1988). 

 
O primeiro preceito protege o domicílio, salvo casos de flagrante delito, 

desastre, prestação de socorro e durante o dia por determinação judicial; o outro 

protege o sigilo de correspondências, comunicações telegráficas, telefônicas e 

dados. 

 

2.6. A LEI DA TRANSPARÊNCIA – LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009 

 

A Lei Complementar n° 131/2009, de 27 de maio de 2009, promoveu 

alterações na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) ou Lei Complementar n° 

101/2000, disciplinando a disponibilização eletrônica através da internet para amplo 

acesso público, de informações sobre receitas e despesas da Administração Pública 

(FILGUEIRAS JÚNIOR, 2015, p. 15). 



19 
 

Essa lei surgiu da percepção por parte da opinião pública de que, a 

divulgação por meios eletrônicos da atuação da Administração Pública é muito mais 

eficaz para a fiscalização do que a sistemática de registro em papéis e processos 

administrativos (FILGUEIRAS JÚNIOR, 2015, p. 16). 

A Lei de Transparência foi promulgada por influência direta de pressão 

popular e representou o primeiro passo para ampliação e consolidação da 

democracia participativa brasileira pelo controle social (FILGUEIRAS JÚNIOR, 2015, p. 

16). 

No âmbito infraconstitucional, a Lei Complementar nº 131/2009 representa 

uma grande vitória da sociedade, no controle dos atos da administração pública 

direta e indireta de todos os poderes e de todos os entes federados, bem como de 

entidades privadas sem fins lucrativos que recebem recursos públicos, onde dentre 

outros dados, as mesmas têm que divulgar as receitas arrecadadas e as despesas 

realizadas.  

 

2.7. A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO – LEI Nº 12.527/2011 

 

Após a Lei Complementar n° 131/2009 adveio a Lei Federal n° 12.527/2011, 

disciplinando o acesso a informações públicas como forma de complementar a lei 

anterior, reafirmando em seu art. 8°, § 4°, a necessidade da divulgação através da 

internet, em tempo real de informações relativas à execução orçamentária e 

financeira (FILGUEIRAS JÚNIOR, 2015, p. 16). 

Promulgada em 18 de novembro de 2011, a Lei de Acesso à Informação 

vem regulamentar a garantia constitucional à transparência do Estado, ou seja, o 

direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações, consagrado nos arts. 

5º, XXXIII; 37, § 3º, II e; 216, § 2º, todos da Constituição Federal / 1988. Essa lei foi 

regulamentada, no âmbito da União pelo Decreto Federal n° 7.724/2012 (JUSTEN 

FILHO, 2014, p. 208). 

A referida lei deve ser aplicada em todos os níveis das entidades 

federativas, bem como por entidades sem fins lucrativos que recebam recursos 

públicos no tocante às parcelas percebidas e sua destinação, sem prejuízo das 

prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas (MAZZA, 2016, p. 125).   

De acordo com Mazza (2016, p. 125), os procedimentos previstos nesta Lei 

destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso a informação e devem ser 
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executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e 

com as seguintes diretrizes: 

a) observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como 

exceção;  

b) divulgação de informações de interesse público, independentemente de 

solicitações; 

c) utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da 

informação; 

d) fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na 

administração pública; 

e) desenvolvimento do controle social da administração pública. 

O objetivo principal da supracitada lei é de estabelecer requisitos mínimos 

para a divulgação de informações públicas e procedimentos para o acesso pelos 

cidadãos, servindo como ferramenta para o controle social e buscando a melhoria na 

gestão pública e a substituição da cultura de sigilo por uma cultura de transparência. 

O Decreto n° 7.724/2012 que regulamentou a Lei n° 12.527/2011 diferenciou 

a transparência em duas formas (JUSTEN FILHO, 2014, p. 209):  

- Transparência Ativa: que é o dever dos entes públicos promoverem 

atuação positiva destinada a dar ao conhecimento da sociedade a ocorrência de 

eventos pertinentes à sua atuação e ao desempenho de suas funções. 

- Transparência Passiva: que é o dever de prestar informações em virtude 

de pleito de sujeitos determinados. 

O pedido não precisa ser motivado, bastando conter a identificação do 

requerente e a especificação da informação cujo serviço de busca e fornecimento 

destas deverá ser gratuito, salvo cópias de documentos; criação do Serviço de 

Informação ao Cidadão em todos os órgãos e entidades do poder público; a decisão 

da negativa de acesso à informação deve ser motivada (MARTINS JÚNIOR, 2010, p. 

176).  
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2.8 O RANKING DA TRANSPARÊNCIA 

 

O Índice de Percepção da Corrupção1 referente ao exercício de 2016 (Anexo 

A), avaliou como a corrupção nas instituições foi percebida pela população de 176 

países, naquele ano. Quanto melhor um país está situado no ranking, menor é a 

percepção da corrupção por seus cidadãos. A pontuação vai de 0 (extremamente corrupto) 

a 100 (muito transparente)2. 

Os países mais transparentes são os pertencentes à União Européia 

(Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, 

Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, 

Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Polônia, Portugal, República Tcheca, 

Romênia e Suécia). Enquanto que, a Somália, com 10 pontos no ranking é o país mais 

corrupto dentre as nações analisadas. O Brasil ficou em 79º lugar com o índice de 40 

pontos junto com Bielorrússia, China e Índia3. 

Em relação aos estados brasileiros (Anexo B), a maioria alcançou um alto índice 

de transparência, sendo que o estado do Rio de Janeiro obteve nota 5,0 e o estado do 

Amapá ficou em último lugar do panorama com nota 0,0 conforme dados da Escala Brasil 

Transparente4. 

Na posição nacional dentre as capitais (Anexo C), Curitiba está em primeiro 

lugar do ranking junto a Brasília, Cuiabá, Belo Horizonte, Fortaleza, Maceió, Recife, 

Rio Branco, São Luís, São Paulo, Vitória, Porto Velho, Boa Vista e João Pessoa 

como as capitais mais transparentes do Brasil5. 

Analisando-se o Anexo D, verifica-se que as cidades mais transparente do Paraná 

são Clevelândia e Curitiba que atingiram a nota máxima do ranking6.  

Quanto aos demais municípios do Paraná, os que obtiveram as maiores notas e 

portanto estão entre os municípios paranaenses mais transparentes temos: Mamborê, 
                                                           
1 Desde 1995, a Transparência Internacional publica o relatório anual Índice de Percepção de 
Corrupção (IPC) que ordena os países do mundo de acordo com "o grau em que a corrupção é 
percebida a existir entre os funcionários públicos e políticos". A organização define a corrupção 
como "o abuso do poder confiado para fins privados". 
2 SALOMÃO, Lucas. Brasil está em 79º lugar entre 176 países, aponta ranking da corrupção de 2016. 
25 jan. 2017. Disponível em: <https://g1.globo.com/mundo/noticia/brasil-esta-em-79-lugar-entre-176-
paises-aponta-ranking-da-corrupcao-de-2016.ghtml>. Acesso em: 31 out. 2017 
3 Loc. cit.; 
4 CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, 2017. Panorama dos Governos Estaduais. Disponível em: 
<https://relatorios.cgu.gov.br/Visualizador.aspx?id_relatorio=22>. Acesso em: 31 out. 2017; 
5 CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, 2017. Panorama dos Governos Municipais. Disponível em: 
<https://relatorios.cgu.gov.br/Visualizador.aspx?id_relatorio=23>. Acesso em: 31 out. 2017; 
6 Loc. cit. 



22 
 

Mariópolis, Três Barras do Paraná, Toledo, Bom Sucesso do Sul, Mercedes, Arapoti, 

Cianorte, Bela Vista da Caroba e Cascavel7. 

Os municípios menos transparentes do Paraná são: Tamarana, Sertaneja, 

Saudade do Iguaçu dentre tantos outros que não deram cumprimento a Lei de Acesso a 

Informação8.  

 

2.9 AS VANTAGENS DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA 

 

Os ensinamentos de Marçal Justen Filho remetem à ideia de que: 

 

A publicidade desempenha duas funções complementares. Por um lado, 
assegura a todos o poder de obter informações relativamente às ações e 
omissões praticadas por agentes estatais e mesmo não estatais, quando na 
gestão de recursos públicos. Por outro lado, a garantia do conhecimento por 
quaisquer terceiros é um fator de desincentivo à prática de atos reprováveis, 
eis que eleva a possibilidade de que as práticas reprováveis sejam 
reveladas (JUSTEN FILHO, 2014, p. 209) 

 
O acesso a informações faz com que o público tenha condições de avaliar a 

parcela de responsabilidade do governo pelos resultados econômicos e sociais 

(BENTO, 2015, p. 76). 

De acordo com os ensinamentos de Galvão acerca de transparência: 

 

Em um Estado Democrático de Direito, uma comunicação clara, eficiente e 
eficaz proporciona ao gestor toda a tranquilidade necessária para o fiel 
desempenho de suas funções. (GALVÃO, 2016, p.32) 

 
A falta de acesso a informação resultaria em manipulação por parte de 

autoridades públicas que possuem o controle da informação, obtendo vantagens 

econômicas ou políticas e manipulando a imprensa independente ao veicular mais 

informações à imprensa situacionista; dificultando o surgimento de uma oposição 

eficiente para fazer críticas e apontar alternativas, dificultando a alternância de 

poder; desestimulando a participação política dos cidadãos, onde as pessoas 

perdem a capacidade de análise de questões políticas e acabam por desviar-se em 

questões morais e religiosas (BENTO, 2015, p. 76). 

                                                           
7 CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, 2017. Panorama dos Governos Municipais. Disponível em: 
<https://relatorios.cgu.gov.br/Visualizador.aspx?id_relatorio=23>. Acesso em: 31 out. 2017; 
8 Loc. cit. 
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A transparência pública deve ser vista como uma forma de prevenção à 

corrupção, fraudes e irregularidades quando inserida desde o início dos atos 

públicos, trazendo mais eficiência à Administração Pública. 

Isto posto, verifica-se que não existe desvantagem na implementação de 

transparência, mas sim, desafios na sua instituição como requerer informações, 

prazos para resposta das repartições públicas, medidas administrativas que podem 

ser tomadas contra funcionários que soneguem informações que deveriam ser 

públicas e como resolver controvérsias de acordo com a lei e principalmente, criar a 

cultura da transparência no país através das escolas, audiências públicas nas 

comunidades e uso de canais de comunicação para a conscientização do cidadão. 
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3. AS EXCEÇÕES À LEI DE TRANSPARÊNCIA 

 

A publicidade é um princípio de natureza constitucional, então o sigilo 

somente é possível nas hipóteses previstas na Constituição. As leis 

infraconstitucionais não podem prever novas hipóteses de sigilo, mas somente 

disciplinar o sigilo já previsto na Constituição Federal (DI PIETRO, 2009, p. 204). 

As informações sob a guarda do Estado são públicas, devendo o acesso a 

elas ser restringido apenas em casos específicos e por período de tempo 

determinado. A restrição da publicidade administrativa em prol do interesse público 

deriva de expressa previsão constitucional derrogatória da máxima transparência 

(art. 5º, XXXIII e LX) (MARTINS JÚNIOR, 2010, p. 168). 

A LAI prevê como exceções à regra de acesso os dados pessoais, as 

informações classificadas por autoridades como sigilosas e as informações sigilosas 

com base em outras leis, sendo que o art. 23 da Lei n° 12.527/2011 prevê oito 

situações onde pode haver restrição ao acesso de informações:  

 

Art. 23.  São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do 
Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja 
divulgação ou acesso irrestrito possam:  
I - pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do 
território nacional;  
II - prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações 
internacionais do País, ou as que tenham sido fornecidas em caráter 
sigiloso por outros Estados e organismos internacionais;  
III - pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população;  
IV - oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou 
monetária do País;  
V - prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das 
Forças Armadas;  
VI - prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento 
científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou 
áreas de interesse estratégico nacional;  
VII - pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades 
nacionais ou estrangeiras e seus familiares; ou  
VIII - comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou 
fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de 
infrações (BRASIL, 2011). 

 
Apesar de toda a evolução para o alcance da mais absoluta transparência 

administrativa e consequente, compulsoriedade da regra da publicidade, a história 

jurídico-administrativa pautava-se no tributo ao sigilo que tinha como fundamentos a 

preservação de privilégios, a dificuldade do controle e da responsabilização pela 

ocultação da informação no aparelho burocrático, o alijamento de pressões ou 
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finalidades reprováveis sobre a atuação administrativa publicizada (MARTINS 

JÚNIOR, 2010, p.156). 

O acesso e a publicidade geral dos processos e atos da Administração 

Pública neutralizaram o sigilo, salvo exceções destinadas à proteção de outros 

valores públicos e privados de dignidade qualificada, cuja efetividade de tutela 

reclama trato especial (MARTINS JÚNIOR, 2010, p.156-157).  

São fatores determinantes da desconstrução do sigilo em prol da 

transparência no contexto do Estado Democrático de Direito, o significativo aumento 

da intervenção estatal nas relações sociais e econômicas, a necessidade de 

participação e fiscalização da Administração Pública, a expansão do controle 

judiciário, a proteção aos direitos dos administrados, as exigências da ética e da 

eficiência, a evolução e o aperfeiçoamento da democracia (MARTINS JÚNIOR, 

2010, p. 155). 

Na Suécia, o princípio da publicidade é previsto na Constituição, com 

algumas restrições: relações com potências estrangeiras, atividades oficiais de 

inspeção e de controle, prevenção ou repressão criminal, interesses econômicos 

estatais ou dos indivíduos, vida privada, decência ou moralidade (MARTINS 

JÚNIOR, 2010, p.157). 

Na Espanha, a Constituição subtrai a publicidade e o acesso em matérias 

que afetam a segurança e defesa estatal, a averiguação dos crimes e a intimidade 

da pessoa e lei infraconstitucional veda o acesso a documentos que contenham 

informações da atuação governamental no exercício de suas competências 

constitucionais não sujeitas ao direito administrativo, sobre a defesa nacional e 

segurança estatal, investigação de delitos, para não expor a perigo a proteção de 

direitos e liberdades de terceiros, ou como necessidade da apuração, sobre sigilo 

comercial ou industrial e política monetária (MARTINS JÚNIOR, 2010, p.157). 

Na França, o sigilo administrativo foi durante muito tempo, a regra, salvo 

raras exceções com previsão legal e a comunicação decorrente da aplicação do 

direito de defesa, tendo em vista que a Administração Pública não tinha obrigação 

de divulgação de seus documentos. A lei de 17 de julho de 1978 reverteu essa 

regra, transformando a publicidade em princípio e o segredo em exceção (MARTINS 

JÚNIOR, 2010, p.157). 

Nos Estados Unidos, as exigências democráticas conduziram ao 

estabelecimento da publicidade administrativa. No entanto, após a Segunda Guerra 
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Mundial esboçou-se a tendência de restrição do acesso à informação, proibindo a 

difusão das informações suscetíveis de aproveitamento por inimigos virtuais, 

buscando preservar o sigilo das atividades relacionadas à defesa nacional. Em 

1951, por pressão da imprensa houve a modificação desta política de sigilo que 

ameaçava o direito de informação, retornando a regra da publicidade, exceto de 

documentos relativos à defesa nacional, política estrangeira, segredo comercial e 

financeiro, correspondências administrativas internas e vida privada, findando o 

caráter sigiloso após certos prazos. Uma lei sancionada em 1976, reconheceu aos 

cidadãos o direito de assistir às sessões de trabalho de instituições governamentais 

(MARTINS JÚNIOR, 2010, p.159). 

Na Itália, o ambiente normativo registrou uma evolução com a implicação da 

obrigação de publicação de atos instrutórios atinentes à segurança e à proteção 

ambiental, seguida da realização de audiência pública de informações e o direito de 

acesso aos atos das comunas e províncias. A Lei nº 241/90 disciplinou o direito de 

acesso aos documentos administrativos, modificou a cultura do sigilo entre a 

Administração e os cidadãos, na linha do reconhecimento da acessibilidade pela 

Comunidade Européia como meio de assegurar a transparência administrativa 

(MARTINS JÚNIOR, 2010, p.160). 

A preocupação com a transparência no Brasil tem sido estimulada com 

exemplos de outros países como Dinamarca, Nova Zelândia, Finlândia, Suécia e 

Suíça, os países mais transparentes entre as nações analisadas conforme levantamento 

da Organização Não Governamental (ONG) Transparência Internacional que destaca 

que, embora nenhum país esteja livre de corrupção, os países mais bem avaliados no 

ranking compartilham características de governo aberto, liberdade de imprensa, liberdades 

civis e sistemas judiciais independentes (SALOMÃO, 2017). 

O sigilo torna-se indispensável à medida que a publicidade causaria danos à 

segurança do povo ou à defesa do Estado no tocante à segurança pública, política 

monetária, defesa nacional, entre outros; mas só enquanto perdurar o estado de 

sítio, razão pela qual não se pode falar em exclusão do direito de informação, senão 

de restrição temporária (MARTINS JÚNIOR, 2010, p. 173). 

De acordo com os ensinamentos de Marçal Justen Filho: "Admite-se a 

restrição do acesso de informações consideradas imprescindíveis à segurança da 

sociedade e do Estado" (2014, p. 210).  
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Assim, como é dever do Estado promover a transparência da sua gestão, 

também é dever do Estado preservar informações sigilosas e informações pessoais 

por mais que, as exigências sejam de publicidade máxima. Nem todas as 

informações devem ser divulgadas e amplamente expostas ao acesso público desde 

que a negativa de acesso tenha motivação. 

O doutrinador Martins Júnior (2010, p. 166) remete-nos a Carlos Ari Sundfeld 

que, sistematiza a relatividade das hipóteses do sigilo em dois grupos:  

a) Sigilo indispensável ao exercício da atividade pública – o sigilo só é 

preservado enquanto indispensável à atividade administrativa (investigação policial, 

apresentação de propostas pelos licitantes), de modo que alcançado o resultado 

pretendido, restaura-se a publicidade e; 

b) Sigilo em favor da privacidade individual do cidadão – o sigilo é parcial e 

temporariamente instituído em prol da privacidade individual, quando se tratar de 

procedimento administrativo destinado a apurar a existência de alguma infração e a 

necessidade de aplicação de sanção. 

Eventualmente, poderá haver o conflito de interesses entre os direitos 

individuais e o interesse público, ou mesmo, entre interesses públicos de naturezas 

distintas, como por exemplo, a imposição de sigilo prevista no art. 5º, XXXIII para 

fins de proteção da segurança do Estado e da sociedade versus o dever de fiscalizar 

e controlar os atos administrativos, a exigir o levantamento de dados para proteção 

do patrimônio público e manter a moralidade administrativa (DI PIETRO, 2009, p. 

204). 

De fato existem sigilos estratégicos de Estado para salvaguardar a própria 

existência do Estado, com escolhas dos setores em que o Estado irá atuar para 

salvaguardar sua soberania, interna e externamente. Essa decisão cabe ao 

Executivo que, eleito democraticamente, tem legitimidade para tal, de acordo com as 

limitações que envolvem a técnica de ponderação, ou seja, a técnica de decisão 

jurídica aplicável a casos difíceis (hard cases) (CASTRO, Cláudio, 2006, p. 120). 

Atualmente, o Princípio da Proporcionalidade vem resolver esses conflitos, 

sendo originariamente no âmbito dos atos administrativos, limitando a atuação da 

Administração Pública no exercício de competência discricionária. Depois, passou a 

ser utilizado no âmbito do direito constitucional para limitar a ação do Poder 

Legislativo na delimitação de direitos fundamentais (DI PIETRO, 2009, p. 204). 
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Embora haja momentos de antagonismo entre vários princípios é necessária 

concordância prática na sua aplicação e concretização, sendo que nenhum deles 

deve ficar sem aplicação, e esta, não pode ser feita de modo a retirar qualquer efeito 

à norma constitucional. Também, os princípios regentes do interesse público não 

podem resultar inteiramente descumpridos, daí, a aplicação do Princípio da 

Proporcionalidade, ponderando em casos concretos, princípios antagônicos (DI 

PIETRO, 2009, p. 206). 

Segundo Mazza (2016, p. 124), a Constituição Federal de 1988 preconiza o 

Princípio da Publicidade através da transparência e divulgação oficial, e também, 

indica as hipóteses em que o sigilo deve ser observado, às vezes para proteger o 

interesse privado, como ocorre com o sigilo imposto para a defesa da intimidade (art. 

5º, X, CF) e da inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, CF), ou o sigilo da fonte 

necessário ao exercício profissional (art. 5º, XIV, CF) e outras vezes para proteger o 

interesse público, como ocorre com o direito à informação, que deve ser assegurado 

com ressalva para aquelas às quais o sigilo seja imprescindível à segurança da 

sociedade e do Estado (art. 5º, XXXIII, CF) e definiu assim, três exceções, 

autorizando o sigilo nos casos dos seguintes riscos: 

a) Segurança do Estado: art. 5º, XXXIII, CF/88. Exemplo: informações 

militares; 

b) Segurança da Sociedade: art. 5º, XXXIII, CF/88. Exemplo: sigilo das 

informações sobre o interior de usinas nucleares para evitar atentados 

terroristas; 

c) Intimidade dos Envolvidos: art. 5º, X, CF/88. Exemplo: processos 

administrativos disciplinares. 

A própria Lei de Acesso a Informação, Lei nº 12.527/2011, em seu art. 23 

conforme mencionado no Manual Administrativo de Direito Administrativo de 

Alexandre Mazza (2016, p. 126), estabelece restrições ao acesso as informações 

que coloquem em risco a segurança nacional, classificando-as por avaliação 

discricionária, balizadas pela razoabilidade e enquanto necessárias à proteção do 

interesse público, em informações: 

a) Ultrassecreta: 25 anos como prazo máximo de sigilo contados da data de 

sua produção quando há riscos de danos excepcionalmente graves 

(prorrogável uma única vez); 
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b) Secreta: 15 anos como prazo máximo de sigilo contados da data de sua 

produção quando há risco de danos graves; 

c) Reservada: 05 anos como prazo máximo de sigilo contados da data de 

sua produção quando há risco de comprometimento de planos e 

operações; 

Os documentos públicos ultrassecretos são aqueles correlacionados com a 

soberania e a integridade nacionais, planos de guerra e relações internacionais do 

país. A sua divulgação acarretaria em risco à segurança da sociedade e do Estado. 

Só podem ser classificados pelos chefes dos Poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário Federais, sob excepcionais medidas de segurança, pois o conhecimento 

de seu teor é restrito a agentes públicos ligados ao seu estudo e manuseio 

(MARTINS JÚNIOR, 2010, p. 175). 

Os documentos secretos contém planos ou detalhes de operações militares, 

instalações estratégicas e assuntos diplomáticos que necessitam de rigorosas 

medidas de segurança, pois o seu conhecimento colocaria em risco a segurança da 

sociedade e do Estado. Só podem ser classificados por Governadores ou Ministro 

de Estado ou autoridades delegadas e conhecidos por agentes públicos autorizados, 

em razão de responsabilidade funcional, embora sem ligação íntima com estudo e 

manuseio (MARTINS JÚNIOR, 2010, p. 175-176). 

Os documentos reservados são aqueles que não devem ser de imediato 

conhecimento público por necessidade de manutenção do sigilo, motivado pelo 

interesse governamental, sob risco de objetivos frustrados ou de segurança nacional 

e estatal. Essas informações de reserva só podem ser assim classificadas por 

Ministros ou Governadores de Estado, titulares de órgãos da Administração Pública 

ou seus delegados, agentes públicos formalmente encarregados da execução de 

projetos, planos e programas (MARTINS JÚNIOR, 2010, p. 175-176). 

O Poder Executivo Federal deve divulgar lista das informações classificadas 

e desclassificadas nos últimos 12 meses, até o dia 1º de junho de cada ano, em 

seus sites na internet como forma de facilitar o acesso a todos os dados (GOVERNO 

FEDERAL ACESSO À INFORMAÇÃO. Exceções. Disponível em: 

<http://www.acessoainformacao.gov.br/assuntos/pedidos/excecoes>. Acesso em: 26 

nov. 2017). 

O cidadão também pode fazer pedidos de desclassificação ou reavaliação 

da classificação, quando não concorda com a classificação de uma informação, 
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acreditando não se enquadrar nas hipóteses de sigilo previstas na LAI ou que 

deveria estar classificada em outra categoria (Loc. cit.). 

Há também informações sigilosas protegidas com base em outras 

legislações, tais como os sigilos bancário, fiscal e industrial (Loc. cit.). 

As despesas com tarefas de sigilo de Estado possuem publicidade contábil 

restrita e/ou restringível, alcançadas pelo inciso XXXIII do art. 5º da Constituição 

Federal e sua legislação infraconstitucional. A regularidade das despesas observará 

sua adequação, proporcionalidade e proibição de excesso, em decorrência do 

devido processo legal conforme inciso LIV do art. 5º da Constituição Federal. Não 

são inexpugnáveis as despesas relacionadas aos serviços de informação e sigilo do 

Estado, contudo não devem seguir os processos de comprovação convencionais 

visto que a atuação do Estado é diferenciada nestas tarefas, nos termos do inciso 

XXXIII do art. 5º e do §7º do art. 144 combinados com o inciso II do art. 71 da 

Constituição Federal (CASTRO, Cláudio, 2006, p.122). 

A LAI também prevê que "o direito de acesso aos documentos ou às 

informações neles contidas utilizados como fundamento da tomada de decisão e do 

ato administrativo será assegurado com a edição do ato decisório respectivo", ou 

seja, quando há um processo decisório em curso. Nesses casos o órgão pode negar 

o acesso à informação, explicando ao cidadão que a informação poderá 

disponibilizada após a conclusão do ato decisório. Caso possível, o órgão deve 

indicar uma previsão de quando a decisão será tomada. 

As informações necessárias à tutela judicial ou administrativa de direitos 

fundamentais não poderão ser negadas (JUSTEN FILHO, 2014, p. 210). 

Embora os atos públicos e de interesse social devam ser divulgados, o 

direito à intimidade, ou seja, o sigilo no âmbito dos direitos individuais, foi 

expressamente consagrado, já em 1948, na Declaração Universal dos Direito do 

Homem (DUDH)9 (DI PIETRO, 2009, p. 206):  

 

Art. 12. Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na 
sua família, no seu domicílio ou na sua correspondência, nem ataques à 
sua honra e reputação. Contra tais intromissões ou ataques, toda pessoa 
tem direito à proteção de lei (DUDH, 1948). 

                                                           
9 Marco na história dos direitos humanos, elaborada por representantes de diferentes origens jurídicas 
e culturais de todas as regiões do mundo, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, 
como uma norma comum a ser alcançada por todos os povos e nações, estabelecendo, pela primeira 
vez na história da humanidade, a proteção universal dos direitos humanos (NAÇÕES UNIDAS, 2017). 
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Conforme dispõe a Constituição Federal em seu art. 5º, inciso LX, a lei só 

poderá restringir a publicação dos atos quando assim o exigir a defesa da intimidade 

ou o interesse social.  

Nesse diapasão, Tercio Sampaio Ferraz Júnior, em “Sigilo de Dados: o 

Direito à Privacidade e os Limites da Função Fiscalizadora do Estado” diz que a 

privacidade individual rege-se pelo princípio da exclusividade que: “visa assegurar 

ao indivíduo a sua identidade diante dos riscos proporcionados pela niveladora 

pressão social e pela incontrastável impositividade do poder político.” (DI PIETRO, 

2009, p. 207). 

O direito positivado limita a atuação de determinados órgãos, instituições e 

profissionais, protegendo a intimidade como direito fundamental, já que, por força 

das funções que lhes são próprias, têm conhecimento de informações sobre 

terceiros, impondo-lhes o dever de sigilo (DI PIETRO, 2009, p. 207). 

Assim como os demais direitos assegurados pela Constituição Federal, o 

direito à intimidade não pode ser exercido em sua plenitude absoluta frente às 

funções públicas (DI PIETRO, 2009, p. 208) 

Ressalte-se que o titular do direito ao sigilo não pode opor-se às funções 

estatais de fiscalização, controle e repressão, exercidas com fundamento 

constitucional pelos órgãos e entidades competentes desde que esses, adentrando 

a esfera protegida pela privacidade, observem o dever de sigilo, sob pena de 

responsabilidade administrativa, civil ou criminal. Não podendo transformar a 

exceção (quebra do sigilo) em regra geral (DI PIETRO, 2009, p. 209). 

A imposição de limites na publicidade administrativa para proteção do 

interesse privado (art. 5º, X e LX, da Constituição) colide com divergências 

doutrinárias sobre intimidade e privacidade (MARTINS JÚNIOR, 2010, p. 180). 

O direito à privacidade é a autodeterminação individual no aspecto de sua 

vida interior e representa os níveis de relacionamento social que o indivíduo mantém 

oculto como vida familiar, aventuras amorosas, lazer, segredos dos negócios 

(MARTINS JÚNIOR, 2010, p. 180).  

O direito à intimidade é a esfera secreta da vida do indivíduo que tem o 

poder de evitar os demais, incluindo a inviolabilidade do domicílio, da 

correspondência e do segredo profissional e certos aspectos da vida privada como 
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orientação sexual, segredos pessoais, dúvidas existenciais (MARTINS JÚNIOR, 2010, 

p. 180). 

A privacidade resguarda o indivíduo da publicidade, ao passo que a 

intimidade o protege em face dos abusos cometidos na esfera privada (MARTINS 

JÚNIOR, 2010, p. 180). 

Mário Sérgio de Freitas Gamiz (2012, p.61) conclui ser uma árdua tarefa 

definir o limite entre a esfera pública e privada, onde interesses individuais se 

chocam com o bem comum e o direito à privacidade fica a cada dia mais ameaçado 

com o crescimento da área de atuação do espaço público, onde a convivência em 

sociedade tende a privilegiar os interesses da coletividade. 

O art. 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal estabelece que: 

 

todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas 
no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo 
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. (BRASIL, 
1988) 

 
No caso dos documentos cuja divulgação pusesse em risco a segurança 

social e estatal, o prazo era de no máximo 30 anos, podendo ser prorrogado; 

enquanto que os documentos referentes à inviolabilidade da intimidade, vida 

privada, honra e imagem das pessoas, o prazo era e continua sendo de 100 anos 

conforme §§ 2º e 3º do art. 23 da Lei nº 8.159/9110 (DI PIETRO, 2009, p. 212). 

A Lei nº 11.111/200511 também regulamentava o inciso XXXIII do art. 5º da 

Constituição Federal/88, mas não estipulava o que considerava segurança do 

Estado e da sociedade, só fazendo menção disso no § 2º do art. 6º pelo qual, no 

caso de interesse na prorrogação do prazo de sigilo, que a autoridade competente, a 

Casa Civil da Presidência da República, para a classificação do documento, no mais 

alto grau de sigilo poderia provocar a Comissão Mista de Reavaliação de 

Informações, para que avaliasse se o acesso ao documento poderia vir a causar 

ameaça à soberania, à integridade territorial nacional ou às relações internacionais 

do País (DI PIETRO, 2009, p. 212-213). 

                                                           
10 A Lei nº 8.159/91 foi revogada pela Lei n° 12.527/2011. 
11 A Lei Federal nº 11.111/2005 de 05 de maio de 2005, que regulamentava a parte final do disposto 
no inciso XXXIII do caput do art. 5o da Constituição Federal e dava outras providências foi revogada 
pela Lei Federal nº 12.527/2011. 
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O Decreto nº 5.501/2004 que regulamentava a Lei nº 11.111/2005, também 

não dava qualquer entendimento do que queria dizer com segurança da sociedade e 

do Estado . Assim, sendo, a classificação dos documentos públicos como sigilosos 

era feita por autoridades administrativas competentes, sem critérios fixados em lei, a 

não ser o contido no art. 6º, § 2º da Lei nº 11.111/2005 (DI PIETRO, 2009, p. 213): 

 

Art. 6º O acesso aos documentos públicos classificados no mais alto grau 
de sigilo poderá ser restringido pelo prazo e prorrogação previstos no § 2º 
do art. 23 da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991. 
[...] 
§ 2º Antes de expirada a prorrogação do prazo de que trata o caput deste 
artigo, a autoridade competente para a classificação do documento no mais 
alto grau de sigilo poderá provocar, de modo justificado, a manifestação da 
Comissão de Averiguação e Análise de Informações Sigilosas para que 
avalie se o acesso ao documento ameaçará a soberania, a integridade 
territorial nacional ou as relações internacionais do País, caso em que a 
Comissão poderá manter a permanência da ressalva ao acesso do 
documento pelo tempo que estipular (DI PIETRO, 2009, p. 2013) 

 
O acesso a documento pode vir a ameaçar a soberania, a integridade 

territorial nacional ou as relações internacionais, este será classificado como “do 

mais alto grau de sigilo” e nesse caso, quando faltam critérios legais, precisa-se 

apelar para doutrinadores como Di Pietro (2009, p. 2013 apud José Afonso da Silva, 

2005) para o qual: 

 

sempre que a liberação de informações pelos órgãos públicos possa 
implicar uma situação adversa à paz social, à ordem pública, à 
independência do país, à soberania nacional, ou ofensa a qualquer 
daqueles fundamentos da República referidos no art. 1º, assim como a seus 
objetivos fundamentais definidos no art. 3º, podemos dizer que o sigilo se 
impõe. Muitas vezes só o exame do caso concreto pode estabelecer a 
necessidade de manter em sigilo as informações e, com base nisso, ser 
denegada a sua prestação ao requerente. (DI PIETRO, 2009, p. 2013) 

 
Quando os órgãos de controle, Poder Judiciário, Poder Legislativo, Tribunal 

de Contas, Ministério Público, solicitam a informação, a classificação do documento 

como sigiloso não pode servir de fundamentação para a negativa de prestação da 

informação solicitada. Não se dará publicidade ao documento classificado como 

sigiloso, mas se garantirá sua apreciação perante os órgãos de controle que têm o 

dever de sigilo frente a tais documentos (DI PIETRO, 2009, p. 2014). 

A alegação de sigilo pela segurança da sociedade e do Estado impede o 

exercício do direito dos particulares, mas não impede que a decisão da autoridade 
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administrativa seja apreciada pelo Judiciário quanto sua legalidade (DI PIETRO, 

2009, p. 2014). 

O site Acesso à Informação do Governo Federal12 menciona que o Decreto 

7.724/2012 (art. 13) prevê que não serão atendidos pedidos: 

a) genéricos, que não delimitam a quantidade, período, localização ou outras 

especificações, impossibilitando o atendimento da demanda. Exemplo: cópia dos 

processos licitatórios; 

b) desproporcionais ou desarrazoados, quando seu atendimento 

compromete significativamente a realização das atividades rotineiras da instituição 

ou não encontra amparo para a concessão de acesso e em desconformidade com 

os interesses públicos do Estado em prol da sociedade. Exemplo: obtenção de cópia 

de planta de prédios públicos. 

c) que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação 

de dados e informações, ou serviço de produção ou tratamento de dados que não 

seja de competência do órgão ou entidade. 

O sigilo é uma exceção para informações imprescindíveis à segurança da 

sociedade como aquelas relacionadas à vida, segurança e saúde da população e 

aquelas consideradas de risco à segurança do Estado que atentam para a defesa, 

integridade do território nacional, estabilidade financeira, econômica e monetária do 

país, relações internacionais, atividades de inteligência, fiscalizações e 

investigações em andamento, projetos de pesquisa e desenvolvimento, segurança 

de instituições ou altas autoridades nacionais e estrangeiras, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
12 GOVERNO FEDERAL ACESSO À INFORMAÇÃO. O que é pedido desproporcional, desarrazoado 
ou genérico? Disponível em: <http://www.acessoainformacao.gov.br/assuntos/pedidos/excecoes/o-
que-e-pedido-desproporcional-desarrazoado-ou-generico>. Acesso em: 26 nov. 2017; 
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4. OS CASOS CONCRETOS 

 

4.1 A TRANSIÇÃO DO REGIME MILITAR 

 

O regime de ditadura militar no Brasil, ocorrido no período de 1964 a 1985, 

foi marcado por vários acontecimentos políticos e econômicos, bem como, pela 

repressão violenta por agentes estatais a movimentos esquerdistas de oposição ao 

regime, culminando em uma série de violação de direitos humanos e crimes como: 

homicídios, seqüestros, torturas, lesões corporais e ainda, o desaparecimento de 

pessoas cujo paradeiro até os dias atuais não se sabe (GOMES, 2017, p. 15). 

Quando os militares assumiram o poder, tinham em mente a moralização do 

país através da erradicação da corrupção e da subversão, identificando corruptos e 

subversivos para neutralizá-los, cassando seus direitos políticos e decretando suas 

prisões. Ainda, previam punir os “maus cidadãos” com o uso de tortura e extermínio. 

Os corruptos compactuaram com o novo governo, restando apenas os subversivos 

que eram todos os que se opunham ou criticavam o novo regime (FIGUEIREDO, 

2005, p. 121). 

Apesar das denúncias de tortura e o combate à subversão, os militares 

buscavam manter-se no poder e desde o início, perceberam a necessidade de 

concentrar e especular informações sobre os detratores do regime através de 

serviços ou centros de informações, onde a inteligência do Serviço de Informação 

(SNI) identificava os detratores e legitimava a violência em prol do regime (GOMES, 

2017, p. 23). 

A violação de direitos fundamentais ocorrida no passado volta a ser objeto 

de discussão nos dias atuais e constituem um dos pontos políticos e jurídicos mais 

polêmicos, onde a questão central é a aplicação do instituto da justiça de transição, 

chamada de respostas pós-conflito (GOMES, 2017, p. 15). 

Era primordial para a redemocratização, a promulgação de uma nova 

Constituição, que garantisse não só o exercício dos mais diversos direitos 

individuais, mas também a democracia e a escolha dos governantes através de 

eleições diretas (GOMES, 2017, p. 54). 

A transição pode ser entendida como o intervalo existente entre um regime 

político e outro, delimitado de um lado, pelo início do processo de dissolução do 

regime autoritário, e do outro, pelo estabelecimento de alguma forma de democracia, 
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retorno de algum tipo de regime autoritário ou surgimento de uma alternativa 

revolucionária (GOMES, 2017, p. 56 - 57). 

Um dos resultados da transição e respostas pós-conflitos eclodiu na busca 

pela verdade cuja finalidade era satisfazer as vítimas da atuação arbitrária ou suas 

famílias, pacificar a sociedade e tomar providências políticas para evitar que se 

repetisse a experiência do passado.  

 

4.1.1 Os Relatórios da Comissão da Verdade 

 

A Comissão Nacional da Verdade (CNV) foi criada através da Lei nº 

12.528/2011 e instituída em 18 de novembro de 2011, com o objetivo estratégico de 

promover a apuração e o esclarecimento público das graves violações de direitos 

humanos praticadas no Brasil durante o período de 18 de setembro de 1946 a 05 de 

outubro de 1988. Em dezembro de 2013, o mandato da CNV foi prorrogado até 

dezembro de 2014, através da Medida Provisória nº 63213 (COMISSÃO NACIONAL 

DA VERDADE, 2014. Relatório da Comissão Nacional da Verdade – Volume I – 

Dezembro de 2014). 

Ao final das atividades da CNV deve ser apresentado relatório 

circunstanciado contendo as atividades realizadas, os fatos examinados, as 

conclusões e as recomendações quanto à adoção de medidas e políticas públicas 

para prevenir violação de direitos humanos, assegurar sua não repetição e promover 

a efetiva reconciliação nacional (COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE, 2014. 

Relatório da Comissão Nacional da Verdade – Volume I – Dezembro de 2014). 

O relatório final da referida Comissão é composto por três volumes, sendo 

que:  

No Volume I são relatadas as atividades realizadas pela CNV na busca pela 

verdade, descrevendo fatos examinados, as graves violações de direitos humanos, 

bem como as conclusões e recomendações resultantes da análise dos documentos 

pela Comissão para que tais fatos não voltem a se repetir. Divide-se em cinco partes 

e 18 capítulos (COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE, 2014. Relatório da 

Comissão Nacional da Verdade – Volume I – Dezembro de 2014). 

                                                           
13 Convertida em Lei Federal nº 12.998/2014 que cria cargos em comissão do Grupo-Direção e 
Assessoramento Superiores – DAS e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/Lei/L12998.htm> 
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O Volume II trata-se de um conjunto de nove textos temáticos produzidos 

sob a responsabilidade de alguns membros da CNV, onde parte deles tem origem 

nas atividades desenvolvidas em grupos de trabalho constituídos no âmbito da 

Comissão, integrando vítimas, familiares, pesquisadores e interessados nos temas 

investigados. O relatório deste volume trata das graves violações de direitos 

humanos, mostrando como militares, trabalhadores organizados, camponeses, 

igrejas cristãs, indígenas, homossexuais e a universidade foram afetados pela 

ditadura e a repressão e sua resistência, abordando também a relação da sociedade 

com a ditadura, o apoio civil, notadamente de empresários e a resistência de outros 

setores da sociedade (COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE, 2014. Relatório da 

Comissão Nacional da Verdade – Volume II – Dezembro de 2014). 

O Volume III é em reverência aos mortos e desaparecidos políticos, 

revelando suas vidas e as circunstâncias de suas mortes, informando sobre o 

andamento dos procedimentos de investigação da Comissão Nacional da Verdade 

em cada um dos casos (COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE, 2014. Relatório da 

Comissão Nacional da Verdade – Volume III – Dezembro de 2014). 

Ao final dos trabalhos realizados foram constatados os seguintes fatos 

apontados no Relatório Final:   

a) Comprovação das graves violações de direitos humano: 

A Comissão Nacional da Verdade constatou através de documentação de 

órgãos públicos, de entidades da sociedade civil e de vítimas e seus familiares, a 

ocorrência de graves violações à direitos humanos durante a ditadura militar, que se 

estendeu de 1964 a 1985, quando ocorria a prática sistemática de detenções ilegais 

e arbitrárias e de tortura, assim como o cometimento de execuções, 

desaparecimentos forçados e ocultação de cadáveres por agentes do Estado, 

apesar dos obstáculos encontrados durante a investigação, principalmente, a falta 

de acesso às informações muitas vezes dadas como destruídas.  

Nos textos do Volume II do Relatório mencionam-se as graves violações 

cometidas contra camponeses e povos indígenas, onde a violência empregada, 

resultou em expressivo número de vítimas. 

b) Comprovação do caráter generalizado e sistemático das graves violações 

aos direitos humanos: 
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Durante a ditadura militar, a repressão e a eliminação de opositores políticos 

era uma política de Estado, concebida e implementada a partir de decisões 

emanadas da presidência da República e dos ministérios militares.  

c) Caracterização da ocorrência de crimes contra a humanidade: 

A configuração de condutas ilícitas como crimes contra a humanidade 

decorre da associação de tais condutas a uma série de elementos que as tornam 

particularmente graves: atos desumanos, ataque contra a população civil, de forma 

generalizada ou sistemática e com o conhecimento dessa abrangência por parte de 

seus autores, onde foram atingidos homens, mulheres, crianças, adolescentes e 

idosos, vinculados aos mais diferentes grupos sociais, como trabalhadores urbanos, 

camponeses, estudantes, clérigos e vários outros. 

d) Persistência do quadro de graves violações de direitos humanos: 

A CNV pôde constatar que o cenário de graves violações de direitos 

humanos correspondente ao período ditatorial, persiste nos dias atuais, não na 

forma de repressão política, mas através da prática de detenções ilegais e 

arbitrárias, tortura, execuções, desaparecimentos forçados e mesmo ocultação de 

cadáveres quando da atuação dos órgãos de segurança pública cujas denúncias de 

tortura levou à aprovação da Lei no 12.847/2013 que traz a implementação de 

medidas de prevenção e combate a esse tipo de crime. O cometimento de graves 

violações de direitos humanos no passado, não foi adequadamente denunciado e, 

nem seus autores responsabilizados, perpetuando essa condição.  

O Relatório Final da Comissão Nacional da Verdade propôs inúmeras 

recomendações como o reconhecimento da responsabilidade institucional pela 

ocorrência de graves violações de direitos humanos, determinação pelos órgãos 

competentes da responsabilização dos agentes públicos envolvidos, o cumprimento 

pelos Estados da obrigação jurídica de prevenir, investigar, processar, punir e 

reparar graves violações a direitos, condenação do Estado brasileiro ao pagamento 

de indenizações pela ocorrência de graves violações aos direitos humanos, etc. 

(Relatório Final da CNV, 2014). 

A Corte Internacional de Direitos Humanos considerou que leis de 

autoanistia perpetuam a impunidade, obstruem o esclarecimento dos fatos, 

propiciam uma injustiça continuada, impedem às vítimas e a seus familiares o 

acesso à justiça e o direito de conhecer a verdade e de receber a reparação 

correspondente, o que constituiria uma afronta direta à Convenção Americana, 
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configurando um ilícito internacional e sua revogação é uma forma de reparação não 

pecuniária (Relatório Final da CNV, 2014). 

Recomenda-se, portanto, a criação de mecanismos, inclusive comitês, para 

prevenção e combate à tortura em todos os estados da Federação, com a 

participação da sociedade civil, a criação de ouvidorias externas como instrumento 

de fiscalização e controle social do sistema penitenciário e dos órgãos a ele 

relacionados – polícias, Defensorias Públicas, Ministério Público e órgãos judiciais – 

fortalecimento de Conselhos da Comunidade, sequência à atividade desenvolvida 

pela CNV, em especial, o acesso às informações através de investigação 

documental com pessoas, instituições e organismos, públicos e privados sobre as 

graves violações de direitos humanos no país e no exterior, com acesso ilimitado e 

poderes para requisitar informações, dados e documentos de órgãos e entidades do 

poder público, ainda que classificados em qualquer grau de sigilo (Relatório Final da 

CNV, 2014). 

Nos termos da legislação vigente, devem ser considerados de interesse 

público e social os arquivos privados de empresas e de pessoas naturais que 

possam contribuir para o aprofundamento da investigação sobre as graves violações 

de direitos humanos ocorridas no Brasil (Relatório Final da CNV, 2014). 

Os citados relatórios da Comissão Nacional da Verdade buscam assegurar o 

resgate da memória e da verdade sobre as graves violações de direitos humanos 

trazidos em suas conclusões e ao fortalecimento dos valores democrático com base 

em suas recomendações. 

 

4.2 OS CASOS EMBLEMÁTICOS 

 

4.2.1 O Regime Diferenciado de Contratação 

 

O Regime Diferenciado de Contratação (RDC) criado em 2011 através de 

Medida Provisória e convertido na Lei 12.462/2011, consiste em um novo regime 

licitatório, que tem por objetivo tornar as licitações do Poder Público mais eficientes, 

promover a troca de experiências e tecnologia e incentivar a inovação tecnológica, 

sem prejudicar a transparência e o acompanhamento do processo licitatório pelos 

órgãos reguladores (SECO; MOREIRA JÚNIOR, 2013). 
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Embora seja possível a utilização do RDC pelo ente público, não há 

obrigatoriedade, sendo sempre opcional, mas a sua adoção em detrimento de 

outros regimes de licitação deve estar prevista no instrumento convocatório da 

licitação. De acordo com a disposição da lei 12.462/11, a opção pelo RDC resulta 

no afastamento das normas contidas na lei 8.666, salvo hipóteses legais, como na 

dispensa e inexigibilidade de licitação e as regras aplicáveis ao contrato 

administrativo celebrado entre o ente licitante e o particular  (SECO; MOREIRA 

JÚNIOR, 2013). 

A maior polêmica surge da instituição de um modelo integrado de 

contratação, com o fim de assegurar maior celeridade e economicidade no 

procedimento licitatório, onde o ente licitante somente apresenta um anteprojeto 

aos interessados e todos os demais trabalhos referentes ao empreendimento, 

desde a elaboração dos projetos básico e detalhado, até a realização de testes são 

feitas pelo contratado, que deve entregar o empreendimento dentro dos 

parâmetros convencionados, ao contrário do que ocorre nos demais modelos de 

contratação existentes na lei 8.666/93, onde o governo elabora projetos e planilhas 

detalhadas. A remuneração do contratado é variável dependendo de seu 

desempenho, com a possibilidade de pagamento de bônus por metas  (SECO; 

MOREIRA JÚNIOR, 2013). 

Outra grande novidade trazida pela lei 12.462/11 para o RDC diz respeito à 

possibilidade de o ente licitante manter o orçamento prévio em sigilo até a 

adjudicação do objeto, sem prejuízo da divulgação no do detalhamento dos 

quantitativos e das demais informações para a proposta. A justificativa para tal 

medida é buscar evitar conluios e demais práticas que possam ferir a livre 

concorrência e assemelha-se ao procedimento de pregão, no tocante à inversão de 

fases licitatórias, onde a habilitação é realizada após a abertura das propostas, 

assim, somente os documentos do vencedor do certame são verificados. A 

licitação no RDC é realizada em meio eletrônico, mas em casos excepcionais, 

pode ser presencial  (SECO; MOREIRA JÚNIOR, 2013). 

 

4.2.2 A Ação Controlada 

 

A ação controlada está prevista nos arts. 8° e 9º da Lei n° 12.850/2013 que 

define a organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de 
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obtenção de provas, infrações penais correlatas e o procedimento criminal e que 

rende inúmeras críticas por parte da doutrina por consistirem alguns desses meios 

de investigação, ação controlada e infiltração de agentes, em violação de direitos e 

garantias fundamentais das pessoas investigadas (FERRO, 2014, p. 159). 

A ação controlada ou vigiada é conhecida também como flagrante retardado, 

diferido, prorrogado ou protelado. Ela consiste na possibilidade de retardamento da 

ação policial para observação e acompanhamento da atividade ilícita, onde a prisão 

em flagrante é adiada até o momento propício à sua atuação para obtenção de 

provas mais consistentes e chegar-se à origem do crime e aos demais responsáveis 

(FERRO, 2014, p. 163). 

Deve-se então, adequar a técnica da ação controlada aos princípios do 

Estado Democrático de Direito, utilizando-se desta técnica apenas em casos de 

excepcionalidade e com a eficácia pretendida para que não se exceda perante os 

direitos e garantias individuais do investigado. A solução é a análise do caso 

concreto à luz do princípio de proporcionalidade, vez que tal medida só terá validade 

se atender aos requisitos de necessidade, adequação e ponderação (FERRO, 2014, 

p. 160). 

A Polícia Federal tem demonstrado muito vigor no combate a quadrilhas dos 

mais variados delitos como uma estratégia de Estado em repressão a certos 

segmentos, inclusive das elites (CASTRO, Cláudio, 2006, p. 121). 

No caso envolvendo o dono da JBS, Joesley Batista, foi utilizada a ação 

controlada. As provas elucidam um esquema de pagamento de propina feito a um 

emissário do senador Aécio Neves e uma gravação onde supostamente, Temer 

autoriza a compra do silêncio de Eduardo Cunha. Na gravação, Joesley informa 

sobre a compra de juízes e procuradores da Lava Jato, e solicita a concessão de 

favores econômicos. As provas contra Aécio Neves mostram o momento em que 

Frederico Pacheco de Medeiros recebe R$ 2 milhões em nome do senador. Deveria 

haver a prisão em flagrante dos envolvidos quando da entrega do dinheiro, mas a 

Polícia Federal adiou o momento da prisão para obter provas mais concretas 

(SOUZA, 2017; SILVA e AMARAL, 2017). 

"É latente [...] a necessidade de que a ação controlada seja desencadeada, 

sempre que possível, com a paralela infiltração de um agente policial", evitando-se o 

risco de perda de provas ou mesmo do objeto da investigação (FERRO, 2014, p. 

171 apud MENDRONI, 2007). 
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O flagrante esperado exige extremo cuidado para sua aplicação, podendo 

ser válido ou não, dependendo da indução da prática do crime (inválido) ou se, os 

policiais, previamente informados sobre a prática deste, colocam-se em espreita 

para realizar a prisão em flagrante (válido), pois neste último caso, não se trataria de 

crime impossível.  

 

4.2.3 A Lei dos Infiltrados 

 

A Lei dos Infiltrados está prevista nos arts. 10 a 14º da Lei n° 12.850/2013. 

A infiltração de agentes trata-se de uma técnica como mais um mecanismo 

probatório para investigações, que envolvem organizações criminosas, tráfico de 

entorpecentes e delitos afins, onde um agente policial (chamado de agente infiltrado) 

adentra nessas organizações como se fosse membro, para fins de buscar 

informações e colher elementos para apuração de fatos (ZANELLA, 2016, p. 181-

231). 

A figura do agente infiltrado é uma técnica eficaz e poderosa de adentrar no 

submundo do crime organizado, buscando conhecer e recolher informações, dados 

e provas que venham a contribuir para o ajuizamento criminal dos responsáveis pela 

prática de crimes graves, convertendo-se em uma conditio sine qua non, o uso pelo 

agente infiltrado de técnicas de dissimulação e engano através de uma falsa 

identidade (PEREIRA, 2017, p. 717). 

A obra de Pereira (2017, p.715) conclui que o crescimento e 

desenvolvimento de formas graves de crimes, necessita de regras processuais mais 

avançadas, sempre que possível, respeitando os direitos fundamentais dos 

investigados; a tensão de forças resultantes entre a obrigação estatal de sancionar 

os atos delitivos e os direitos fundamentais do cidadão deverá ser resolvida através 

do Princípio da Proporcionalidade; os direitos e garantias fundamentais e 

constitucionais não são sempre absolutos; novas formas de investigação criminal 

necessitam ser incorporadas aos ordenamentos jurídicos das distintas regiões do 

mundo com a finalidade de estabelecer uma igualdade em termos de enfrentamento 

à atuação de organizações criminosas de grande porte. 

Somente com o advento da Lei n° 12.850/2013, a infiltração dos agentes foi 

prevista como um meio especial de obtenção de prova e trata da infiltração dos 
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agentes como tarefa de investigação, mas não deixa claro se pode ser realizada na 

fase judicial (ZANELA, 2009, p.186-188). 

De acordo com os ensinamentos de PEREIRA (2016, p. 666): 

 

[...] os direitos fundamentais constituem a pedra angular e a substância 
vivificante de um Estado social e Democrático de Direito. [...] sua violação 
deve provocar uma rejeição mais que absoluta, o que implica [...] a 
impossibilidade de outorgar eficácia jurídica às provas obtidas por meio da 
infração de tais direitos. (tradução minha)14 

 
Entretanto, a importância do Princípio da Proporcionalidade no âmbito 

processual penal deve-se ao confronto entre indivíduo-Estado e à conseqüente 

infração a direitos fundamentais como liberdade, segredo de comunicações, honra, 

inviolabilidade do domicílio que se justificam tão somente em razão do exercício do 

ius puniendi do Estado (PEREIRA, 2017, p. 670). 

O doutrinador Flávio Cardoso Pereira (2017, p. 669) ensina que a melhor 

solução para enquadrar a figura do agente infiltrado no marco de garantia de um 

processo penal estaria representada pelo Princípio da Proporcionalidade em sentido 

estrito, constituindo uma regra fundamental a ter em conta para analisar a 

constitucionalidade das restrições e limitações dos direitos fundamentais e 

liberdades públicas. 

O doutrinador Everton Luiz Zanella (2016, p. 198) observa que: "mais uma 

vez deparamo-nos com o princípio da proporcionalidade, a ser observado tanto no 

pedido de infiltração policial (art. 11 da Lei n° 12.850/2013) quanto na decisão 

judicial que o analisa (art. 10, § 2°, da Lei)". 

Nenhum direito fundamental é ilimitado quando em confronto com direitos 

constitucionais, portanto, a figura do agente infiltrado pode ser utilizada para a 

elucidação de crimes desde que previamente autorizada pela autoridade 

competente, em caráter subsidiário, ou seja, quando não houver outros meios de se 

conseguir provas.   

 

 

 

                                                           
14 [...] los derechos fundamentales constituyen la piedra angular y la sustancia vivficante de un Estado 
social y Democrático de Derecho. [...] su vulneración debe provocar un rechazo más que absoluto, lo 
que implica [...] la impossibilidad de otorgar eficacia jurídica e las pruebas obtenidas por medio de la 
infracción de tales derechos. 
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4.2.4 A Espionagem – ABIN – Serviços Reservados de Estado 

 

A lei vedou a possibilidade de infiltração de agentes de inteligência do 

Sistema Brasileiro de Inteligência (SISBIN) ou da Agência Brasileira de Inteligência 

(ABIN). Sendo que, aos serviços de inteligência compete coletar informações para 

traçar políticas de atuação na prevenção ao crime e não para investigação criminal 

ou processo-crime. Trata-se de uma atividade invasiva e excepcional, pois atinge 

direitos fundamentais para a preservação da segurança, de maneira que deve ser 

utilizado como diligência probatória nos termos da lei e não como atividades de 

inteligência (ZANELLA, 2016, p. 191-192). 

A Agência Brasileira de Inteligência - ABIN atua na segurança das 

comunicações e defende nosso país da espionagem internacional que é a ação de 

um agente adverso na busca de obter, clandestinamente, acesso às informações 

sigilosas do nosso governo e de instituições nacionais para benefício de outros 

países, organizações, grupos ou empresas (MARQUES, 2004). 

Na sociedade atual, ocorre uma disputa por informações e seu acesso 

recebe cada vez mais importância devido a dinâmica temporal, fazendo com que a 

necessidade de transmissão e o acesso à informação sejam em intervalos de tempo 

cada vez menores (CASTRO, Clarindo, 2009, p. 59). 

A segurança pública tornou-se um assunto em evidência, em decorrência 

das ações do crime organizado, incluindo-se aí, o tráfico de drogas, contrabando de 

armas, atividades financeiras ilegais, lavagem de dinheiro, dentre outros e, um 

desafio para a atividade de inteligência não só no Brasil como em outros países. 

Embora no Brasil, a cultura de inteligência demorou a ser uma preocupação do 

Governo que pouco desenvolveu no que tange à criação de órgãos para prevenção 

contra a espionagem ou influências que colocassem em risco a soberania do país 

(CASTRO, Clarindo, 2009, p. 60). 

A ABIN foi regulamentada como órgão central do SISBIN com a missão de 

planejar, executar, supervisionar e controlar as atividades de inteligência do país, 

dentro de seus limites e de suas técnicas, sempre em observância aos princípios 

constitucionais e à luz de um Estado Democrático de Direito. Mas ainda, tem sua 

atuação confundida com o antigo Serviço Nacional de Inteligência (SNI) (CASTRO, 

Clarindo, 2009, p. 60). 
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O Serviço Nacional de Inteligência (SNI) era uma agência de inteligência 

voltada para a repressão política dos oponentes à ditadura militar no Brasil, em 

1964, cometendo para isso, uma série de arbitrariedades. Sua extinção foi vista 

como uma medida positiva no governo de Fernando Collor de Mello, mas não basta 

para justificar a falta de empenho do Congresso em discutir a elaboração de 

políticas públicas para a área de inteligência (MARQUES, 2004).  

A falta de transparência no Brasil, da ABIN pode ser vista como um dos 

motivos da formação de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) cujo objetivo 

é apurar a denúncia de que o presidente Michel Temer teria utilizado a agência para 

fazer uma devassa na vida do ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no 

Supremo Tribunal Federal (STF), utilizando de seu poder político para através de 

uma medida ilegal, fragilizar a posição do relator da Lava-Jato, obstruindo a Justiça 

(JORNAL DO BRASIL, 2017). 

As agências de inteligência, sendo organizações governamentais 

especializadas em fornecer informações para auxílio nos processos decisórios das 

áreas de política externa, defesa nacional e segurança pública, tendo seus poderes 

limitados, suas atividades supervisionadas de forma ineficiente e sem uma diretriz 

política que estabeleça parâmetros dentro dos quais atuar, tornam-se uma ameaça 

ao invés de proteger o Estado e seus cidadãos. Daí, a necessidade da divulgação 

de suas atividades, após o prazo de sigilo, pois na hipótese de desvirtuamento do 

órgão de inteligência, os direitos e as garantias de todos os cidadãos brasileiros 

estariam fragilizadas. 

 

4.2.5 As Despesas com Cartão Corporativo da Presidência da República 

 

Na época da promulgação da Lei de Transparência, versava-se acerca do 

fato político dos cartões corporativos, cartões de créditos franqueados a 

determinados agentes políticos para a realização de pequenas despesas em regime 

de adiantamento previsto no art. 68 da Lei n° 4.320/64. A imprensa havia 

descoberto através do portal eletrônico da transparência do Governo Federal 

(www.portaldatransparencia.gov.br) a ocorrência de gastos ilegais com esses 

cartões, o que ocasionou um maior controle social da atuação estatal, bem como a 

condenação do uso do cartão corporativo (FILGUEIRAS JÚNIOR, 2015, p.15). 
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Entretanto, foi a sistemática eletrônica para registro das movimentações 

financeiras nos cartões corporativos que permitiu o efetivo controle social e 

divulgação pela imprensa das contas governamentais (FILGUEIRAS JÚNIOR, 2015, 

p.15).  

A Presidência da República teria efetuado gastos secretos superiores a R$ 

20 milhões entre 2004 e 2007 e o então Presidente, Luís Inácio Lula da Silva, na 

época não queria o acesso à transparência dos seus gastos, justificando a questão 

de segurança nacional que não se sustentava. Mesmo assim, não revelou seus 

gastos no cartão corporativo (PATARRA, 2010).  

O Ministério Público Federal decidiu investigar os gastos com cartões 

corporativos da Presidência da República, com base em auditoria preliminar do 

TCU, onde identificaram irregularidades em 35% das notas fiscais analisadas entre 

documentos sigilosos, dentre eles, vias de documentos fiscais anexadas às 

prestações de contas do Palácio do Planalto com valores diferentes daqueles que 

constavam nas vias dos talonários das empresas, configurando sonegação fiscal. 

Muitos dos estabelecimentos comerciais e de serviços que receberam pagamentos 

por meio de cartões corporativos emitidos pela administração federal eram de 

propriedade ou relacionados a servidores federais comissionados (PATARRA, 

2010). 

Atualmente, o governo federal busca alcançar a meta fiscal deficitária em R$ 

139 bilhões. Entretanto, os gastos com cartão corporativo somavam R$ 20,4 milhões 

até meados do 2° quadrimestre de 2017, dos quais a Presidência da República foi o 

órgão que mais gastou através dos cartões. É impossível saber o destino dos gastos 

com cartões corporativos, pois quase a totalidade da verba (89%) foi declarada 

como secreta, protegida por sigilo, nos termos da legislação, para "garantia da 

segurança da sociedade e do Estado". Já, outra parte significativa dos valores 

desembolsados que não estão sob sigilo (R$ 148,9 mil) fica desconhecida, uma vez 

que, foram gastos pela Presidência por meio de saques (JORNAL DO BRASIL, 

2017). 

O Projeto de Lei do Senado (PLS) 62/2014, de autoria do senador Ronaldo 

Caiado, determina que os gastos pessoais realizados pela Presidência da 

República, bem como as despesas por meio de cartão corporativo devem ser 

listados e publicados na internet, vedando a classificação de parte desses gastos 

como sigilosos, encontra-se na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 



47 
 

desde 13/02/2017, aguardando a designação de Relator (AGÊNCIA SENADO, 

2016).  

Enquanto não houver a obrigatoriedade da divulgação com os gastos dos 

cartões corporativos, haverá desvio de finalidade no uso dos cartões, com 

pagamento de contas estranhas ao objeto, de valores exorbitantes, saques e 

desvios, caracterizando enriquecimento ilícito e a falsificação de documentos fiscais. 

 

4.2.6 A Transparência no Transporte Coletivo 

 

Anualmente, os brasileiros pagam cerca de R$ 18 bilhões em passagens de 

transporte coletivo, sem saber se os valores são justos, pois os municípios não têm 

o costume de divulgar as planilhas de cálculos das tarifas e os que as divulgam, não 

veiculam informações suficientes. O sigilo de informações quanto às planilhas 

financeiras não condiz com serviços públicos em prol da comunidade (LIMA, 2016).  

Essas planilhas baseiam-se em estudos realizados na década de 1980, 

desatualizados pela evolução tecnológica, onde consideram as tarifas como rateio 

do custo total do serviço entre os usuários pagantes. Além disso, os motores que 

equipavam os ônibus na década de 80 eram de primeira geração, hoje são de quarta 

geração, o que acarreta um consumo de combustível menor. Também ocorre 

subsídio cruzado entre passageiros, quando os pagantes são diretamente 

sobretaxados ao custear as gratuidades concedidas a estudantes e idosos, 

principalmente quando de classes mais altas (LIMA, 2016).  

Na maioria das garagens das empresas, não há nenhuma fiscalização e 

controle do consumo de combustível. Assim, as empresas estão ganhando em cima 

da defasagem e da falta de controle das autoridades, em prejuízo dos usuários 

(LIMA, 2016). 

Dentre as propostas do Senado, temos a inclusão de mecanismos de 

transparência, a fim de reduzir as tarifas, a contratação de auditoria externa em 

municípios com mais de 500 mil habitantes para auxiliar na elaboração de laudo de 

cálculo da tarifa, que deverá ser publicado na internet, a aplicação da Lei de Acesso 

a Informação (Lei n° 12.527/2011) aos dados, tendo em vista, contrato de concessão 

entre o poder público e as empresas de transporte coletivo (LIMA, 2016). 
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4.2.7 A Transparência nos Pedágios 

 

No aumento anual autorizado para as concessionárias, o reajuste variou 

acima do índice de inflação e o valor cobrado foi maior porque incluiu a revisão 

tarifária, um dispositivo que acomoda as obras não previstas em contrato que 

surgem a partir de demandas técnicas ou da sociedade. O Departamento de 

Estradas de Rodagem (DER) é um órgão que avalia a importância das obras junto 

às concessionárias e fiscaliza a sua execução. Assim mesmo, há muitas 

reclamações por parte dos usuários de que, a qualidade das obras não condiz com o 

alto preço das tarifas. Esses reajustes trazem impactos para a inflação, o que deve 

provocar o aumento dos valores de fretes com repasse para o preço final de 

diversos produtos (FOLHA DE LONDRINA, 2017).  

O sigilo de informações decorrentes de estratégia empresarial e do segredo 

em favor do empresário é decorrente de norma constitucional, mas no caso em tela, 

trata-se de interesse público, tendo em vista que os serviços sob concessão dizem 

respeito à conservação de rodovias públicas sob o pagamento de pedágio por toda a 

sociedade. As concessões públicas sujeitam-se ao controle interno por parte da 

Administração Pública e ao controle externo. Ressalte-se ainda, que qualquer 

usuário pode questionar a prática de abusos, a omissão, o descumprimento de 

cláusulas contratuais, cobrança indevida, aumento abusivo e injustificado e outras 

irregularidades utilizando-se de instrumentos processuais como ação declaratória, 

medidas cautelares, ação popular, mandado de segurança, etc. (BERTI, 2008, p. 

169 a 171). 

Na questão de transparência, os sites das concessionárias e dos órgãos 

públicos não têm fácil acesso aos dados que justifiquem o aumento tarifário acima 

da inflação, dificultando premeditadamente, a participação da sociedade, sendo, 

portanto, plausível que o usuário do pedágio continue julgando que as obras são 

superfaturadas e não valem o preço cobrado (FOLHA DE LONDRINA, 2017). 

A transparência e o controle social são primordiais para que o cidadão 

exerça seu direito de ir e vir nas rodovias, gozando de uma qualidade mínima de 

segurança mesmo que seja através do pagamento de pedágio, com a opção de vias 

alternativas e com a cobrança de uma tarifa justa. 
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4.2.8 A Transparência em Milhagem Aérea 

 

As milhagens aéreas são programas de relacionamento das companhias 

aéreas, onde o usuário acumula milhas (pontos ou créditos) cada vez que viaja em 

um vôo dessas empresas e ao alcançar certa quantidade de milhas pode trocá-las 

por uma nova passagem aérea, em trechos nacionais/internacionais ou adquirir 

produtos e serviços (CARDOSO, 2011). 

Um Projeto de Lei (PL 2303/15) do deputado Áureo, do Partido 

Solidariedade do Rio de Janeiro, discutido em Comissão Especial da Câmara, 

propõe a regulamentação pelo Banco Central e fiscalização pelo Conselho de 

Controle de Atividades Financeiras (Coaf) de moedas virtuais e programas de 

milhagem para dar segurança a essas transações. Pois mesmo que o consumidor 

saiba o valor dos pontos que ele adquiriu por meio desses programas, as regras são 

alteradas com frequência, o valor dos pontos reais oscilam de acordo com a 

conveniência da empresa (GAM, 2017).  

O objetivo do projeto é dar amparo legal para a criação de um arcabouço 

regulamentar para o mercado de moedas virtuais e os programas de milhagem 

foram incluídos na proposta, porque, segundo entendimento do Banco Central 

Europeu (BCE) são um tipo específico de moeda virtual. A aprovação do projeto 

pode reduzir os riscos das moedas virtuais contra a estabilidade financeira da 

economia, diminuir a possibilidade delas financiarem atividades ilegais, além de 

proteger o consumidor contra eventuais abusos (JÚNIOR, 2015). Lembrando que entre 

os consumidores também estão as entidades governamentais.  

Em análise da Controladoria-Geral da União (CGU) foram encontrados 

indícios de desperdício por parte do governo federal na compra de passagens 

aéreas, com vôos a preços exorbitantes devido a urgência caracterizada pela falta 

de gestão e planejamento das despesas (FÓRUM CONTATO RADAR, 2013). 

O Ministério Público Federal investiga as denúncias feitas através de uma 

série de reportagens do Congresso em Foco contra 558 pessoas, incluindo agentes 

públicos, que gastaram 76 mil bilhetes aéreos irregularmente, entre 2007 e 2009. A 

finalidade das denúncias é o ressarcimento dos valores aos cofres públicos e ação 

de improbidade administrativa, que serve também para pedir que a Justiça impeça o 

político de ocupar cargos públicos, manter contratos com o Estado ou obter 

incentivos fiscais. As passagens aéreas nacionais e internacionais foram pagas com 
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dinheiro público (ao menos R$ 68 milhões atualizados), mas serviram para fins 

privados como viagens ao exterior, passeios com a família, cessão para eleitores ou 

outras pessoas sem vinculação ao mandato (MILITÃO, 2017). 

Após a repercussão negativa do episódio, a Câmara reviu as regras para 

tornar mais explícita a determinação de que a verba só poderá ser usada para 

exercício da atividade parlamentar. A primeira medida foi determinar total 

transparência no uso da verba indenizatória, publicando na internet as notas fiscais, 

tendo em vista que, a principal dificuldade dos investigadores, além do número 

elevado de passagens a examinar, foi saber quais trajetos estavam relacionadas ao 

exercício da atividade parlamentar e quais tinham propósitos particulares (MILITÃO, 

2017). 

Chama atenção o caso de deputado federal do PMDB da Bahia, Lúcio 

Vieira, que comprou num único dia, 75 passagens aéreas em seu nome e em nome 

de seu assessor. As compras aconteceram durante o recesso parlamentar, em 28 

de dezembro. Os trechos das passagens compradas pelo deputado eram de Brasília 

para Salvador, domicílio eleitoral do parlamentar, e da capital baiana para o Distrito 

Federal. Considerando a distância aérea entre as localidades, foram totalizados 

79.938 km de trechos. Em apenas um dia, o deputado comprou um total de 

passagens, que pela distância entre os pontos de partida e chegada, representam o 

equivalente a duas voltas inteiras na circunferência da Terra (DIÁRIO DE 

PERNAMBUCO, 2017). 

Quando o governo compra passagens a tarifas mais altas, desvia a 

finalidade ou comete irregularidades no uso das milhas aéreas, o contribuinte paga 

mais e perde em serviços. O servidor ou agente púbico que ganha mais pontos nos 

programas de milhagem, alocados em seus créditos pessoais, comete ato lesivo ao 

patrimônio público e crime de vantagem pessoal. A transparência e a fiscalização, 

tanto do governo quanto das agências, moralizariam o uso das milhagens aéreas e 

inibiriam os casos de abuso.  Além de ser um direito da sociedade por tratar-se de 

dinheiro público. 

 

4.2.9 As Folhas de Pagamento 

 

A Lei de Acesso a Informações (Lei nº 12.527/11) não determina a 

divulgação nominal dos dados atinentes à remuneração dos servidores, mas 
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somente os registros das despesas do órgão público, de forma genérica. Por sua 

vez, o Decreto nº 7.724/2012 e a Resolução nº 151 do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) regulamentam a supracitada lei e determinam a divulgação individualizada 

das remunerações, criando obrigações e restringindo direitos dos servidores 

públicos e extrapolando os limites do poder regulamentar. No âmbito constitucional, 

a divulgação da remuneração dos servidores encontra limites no direito fundamental 

à inviolabilidade da intimidade e da vida privada. Verifica-se aí, a colisão de 

princípios constitucionais que somente resolvem-se diante do caso concreto, com a 

harmonização dos bens jurídicos em conflito (BOZZETTO, 2014). 

A Lei 12.527/11, no art. 31 e seus parágrafos, bem como no art. 6º, III, 

dispõe expressamente sobre a proteção às informações pessoais, equilibrando dois 

princípios constitucionais, o da publicidade e o da vida privada uma vez que, a 

publicidade restaria alcançada por meio da publicação dos salários com a 

identificação por matrícula ou cargo do servidor, preservando-se a intimidade e a 

vida privada do mesmo, sem expor seu nome (BOZZETTO, 2014). 

A jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais, em apertada síntese, é 

divergente quanto à possibilidade de divulgação nominal da remuneração, ora 

permitindo, ora proibindo. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão 

geral acerca da matéria, devendo a Suprema Corte pronunciar-se novamente sobre 

o mérito (BOZZETTO, 2014). 

A transparência busca identificar e inibir excessos na remuneração de 

servidores que recebem muito acima do teto salarial do funcionalismo público, os 

chamados supersalários. A controvérsia ocorre porque os recursos financeiros 

utilizados para o pagamento da folha advêm de recursos públicos; todavia, expõe 

não somente o servidor público, cidadão, mas toda a sua família à  retaliações, 

invasão de privacidade e possíveis crimes. Observa-se nestes casos, o conflito de 

princípios - publicidade x privacidade - cabendo um juízo de valor, aplicando-se a 

proporcionalidade, sem abster-se de um princípio ou de outro, respeitando a vontade 

pública e a legalidade, mas resguardando o direito do servidor público, cidadão 

como outro qualquer. 
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4.2.10 As Universidades Públicas  

 

A Lei nº 12.527/11 iniciou a implementação de uma política de acesso a 

informações públicas, um instrumento de uma ampla política nacional com foco na 

transparência e no controle social dos atos públicos. A transparência e o acesso às 

informações públicas são alguns dos pilares fundamentais de um governo aberto à 

participação social (GAMA e RODRIGUES, 2016). 

No contexto governamental, as universidades públicas geralmente são 

constituídas na forma de autarquias ou fundações, integrantes da administração 

indireta e com personalidade jurídica de entidades públicas, com atuação mediante 

o repasse de verbas públicas vinculadas à educação, ficando desta maneira, 

obrigadas a cumprir as regras de transparência e prestação de contas. Contudo, na 

maioria das vezes, os próprios portais de transparência das universidades são falhos 

em vários pontos, tanto na divulgação de informações obrigatórias quanto na 

questão do acesso a essas informações (GAMA e RODRIGUES, 2016; RANIERI, 2015). 

As universidades gozam de autonomia institucional, constitucionalmente 

garantida, mas que não retira dessas autarquias, a qualidade de integrantes da 

administração indireta, nem afasta a aplicação aos seus servidores do regime 

jurídico comum a todo o funcionalismo público, inclusive as regras remuneratórias 

(BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 331.285 – São 

Paulo. Relator: Ministro Ilmar Galvão). 

Desde 2010, a folha de pagamento das sete universidades estaduais do 

Paraná apresentou um acréscimo de 144,2% para uma inflação acumulada de 

50,37%. Sendo que, dois dirigentes de instituições públicas de ensino no Paraná 

ganham mais que um Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) que é o teto 

salarial do setor público. Além disso, os vencimentos dos servidores acima referidos 

são maiores do que o subsídio dos prefeitos das cidades onde situam-se tais 

instituições (AGORA PARANÁ, 2017). 

Os dados relativos a essas remunerações estão disponíveis no Portal de 

Transparência do governo do Paraná, mesmo diante da resistência das duas 

universidades em aderirem ao sistema do governo, que analisa as gratificações e 

abonos que compõem os vencimentos de todos os servidores públicos para 

fiscalização de sua legalidade (AGORA PARANÁ, 2017). 
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Em decisão da 3ª Vara da Fazenda Pública foi determinada a inclusão das 

seguintes universidades estaduais no sistema de gestão de pessoal do Governo 

(Meta-4): Universidade Estadual de Londrina (UEL); Universidade Estadual de 

Maringá (UEM); Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), que tem 

sede em Cascavel; Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG); e Universidade 

Estadual do Centro Oeste (Unioeste), com sede em Guarapuava, diante de ação 

movida pela Procuradoria Geral do Estado, baseada em acórdão do Tribunal de 

Contas do Estado, que determinou que todas as universidades estaduais fossem 

incluídas no sistema Meta-4. Assim sendo, as instituições não poderão mais rodar 

suas próprias folhas de pagamento, incumbência que será transferida à Secretaria 

de Estadual de Administração e Previdência15. 

As Universidades Públicas são mantidas com dinheiro público e, portanto, 

devem dar prevalência à transparência pública, tendo em vista que o objetivo da 

publicidade de remunerações é justamente, evitar casos de supersalários. Mas, a 

decisão de inclusão das universidades no sistema governamental do Estado tem 

causado polêmica e disputa, pois as instituições universitárias interpretam a decisão 

como perda de sua autonomia financeiro-administrativa constitucional, enquanto que 

o Governo, como medida administrativa para promoção da transparência pública.  

Entretanto, o juiz que proferiu a sentença, salienta que a inclusão das 

universidades no sistema Meta4 não fere a autonomia das instituições, pois a 

pretensão do Estado do Paraná não malfere a autonomia universitária na medida em 

que se almeja apenas a integração de dados ao sistema centralizado de 

processamento da folha de pagamento e de controle de despesas. O Supremo 

Tribunal Federal, em 2011, considerou que a autonomia universitária “não significa 

soberania das universidades, devendo estas se submeter às leis e demais atos 

normativos” e o Superior Tribunal de Justiça, em 2012, relatou que a autonomia "não 

se confunde com a noção de total independência da instituição de ensino”16. 

 

 

 

 
                                                           
15 AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DO PARANÁ. Justiça determina que universidades transfiram dados da 
folha. 05 out. 2017. Disponível em: 
<http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=95753>. Acesso em: 26 nov. 2017; 
16 Loc. cit. 
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5. DECISÕES NOS TRIBUNAIS 

 

Quando há conflitos de interesses relativos à função de informação da 

Administração Pública e os direitos fundamentais protegidos pela Constituição, 

sendo levados à seara judicial, tem-se o conjunto de decisões, aplicações e 

interpretações da lei pelos órgãos judiciários. 

   

TJ-PR - Apelação Cível AC 1220835 PR Apelação Cível 0122083-5 (TJ-
PR) 
Data de publicação: 11/11/2002 
Ementa: EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - MEDIDA CAUTELAR DE 
NATUREZA SATISFATIVA - CÓPIAS DO PROCESSO LICITATÓRIO 
(ARTS. 3º , § 3º , E 63 DA LEI 8.666 /93)- INFORMAÇÕES SOBRE OBRAS 
PÚBLICAS - INTERESSE COLETIVO - SINDICATO DOS ENGENHEIROS - 
LEGITIMIDADE REPRESENTATIVA - 
PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS - 
OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 
5º , XIV , XXI E XXXIII; 8º , III , E 37 , CAPUT, DA CF/88 , C/C O ART. 82 
DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CURITIBA - FISCALIZAÇÃO 
SUBMETIDA AO CONTROLE INTERNO E EXTERNO - PROCEDÊNCIA 
DO PEDIDO - DECISÃO ACERTADA, INCLUSIVE QUANTO AOS ÔNUS 
SUCUMBENCIAIS - RECURSO IMPROVIDO. - A cautelar tem natureza 
satisfativa quando a exibição requerida exaure-se em si mesma 
independentemente de futura propositura de ação. (BRASIL. Tribunal de 
Justiça do Estado do Paraná. Apelação Cível AC 1220835 PR 0122083-5 2ª 
Câmara Cível. Relator: Hirosê Zeni. TJPR. Disponível em: https://tj-
pr.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/4548728/apelacao-civel-ac-1220835. 
Acesso em: nov. 2017). 

 
O presente processo fora para obtenção de cópias do processo licitatório da 

Prefeitura de Curitiba para o Sindicato dos Engenheiros, legitimada para representar 

sua classe (art. 5º, XXI da CF). Após a fase interna, apresentação de habilitação e 

propostas, as informações do processo passam a ser públicas de maneira a 

demonstrar sua lisura, bem como informações sobre obras públicas. Qualquer 

pessoa interessada pode solicitar acesso aos documentos públicos (art. 5º, XIV, CF) 

como garantido pelo princípio da publicidade (art. 37, caput, CF) e de transparência 

dos atos administrativos. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos 

informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral (art. 5º, 

XXXIII, CF) e ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou 

individuais da categoria, em questões judiciais ou administrativas (art. 8º, III, CF); 
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TJ-MG - Apelação Cível AC 10083110005325001 MG (TJ-MG) 
Data de publicação: 15/01/2014 
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº. 8.429 /92. APLICABILIDADE. 
LICITAÇÃO SIMULADA. DANOS INCONTROVERSOS. DOLO OU CULPA 
GRAVE. IRRELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA 
MORALIDADE E PUBLICIDADE. DEVER DE TRANSPARÊNCIA 
NOS ATOS DA GESTÃO PÚBLICA. A ação civil pública é a via adequada 
para resguardar o erário e garantir a observância dos princípios da 
legalidade, moralidade e impessoalidade no trato da coisa pública, tendo 
efeito sobre todos os agentes públicos, inclusive políticos, de que trata o art. 
2.º da Lei n.º 8.429 /92. O artigo 10 da Lei n.º 8.429 /92 tipifica como ato de 
improbidade qualquer conduta, dolosa ou culposa, que cause lesão ao 
erário, independentemente de o agente experimentar vantagem patrimonial. 
O Administrador Público que causa lesão aos cofres municipais deve ser 
condenado a ressarcir os prejuízos causados, independente de 
comprovação do dolo ou culpa grave, por ser o ordenador das despesas. 
Recursos conhecidos mas não providos. (BRASIL. Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais. Apelação Cível AC 10083110005325001 MG 
1008.311.000532500-1 3ª Câmara Cível. Relator (a): Albergaria Costa. 
TJMG. Disponível em: <https://tj-
mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/118761143/apelacao-civel-ac-
10083110005325001-mg?ref=juris-tabs>. Acesso em: nov. 2017). 
 

Trata-se de Apelação Cível contra ato de improbidade administrativa da 

Administração Pública, que lesa os princípios administrativos, no caso, licitação 

simulada com não aplicabilidade dos princípios de moralidade e publicidade. 

 

TRT-2 - RECURSO ORDINÁRIO RO 00005472120145020373 SP 
00005472120145020373 A28 (TRT-2) 
Data de publicação: 16/01/2015 
Ementa: DIVULGAÇÃO DE CONTRACHEQUE EM SÍTIO ELETRÔNICO 
DA RECLAMADA, CONSTANDO NÃO APENAS A REMUNERAÇÃO E O 
CARGO DA AUTORA, MAS, TAMBÉM, DADOS PESSOAIS E PRIVADOS. 
EXTRAPOLAÇÃO DO QUE PREVÊ 
A LEI 12.527/2011, LEI DA TRANSPARÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS DEVIDA. O caso em epígrafe versa sobre pedido da 
autora, que é servidora pública municipal, de indenização por danos morais 
em razão de publicação feita pela municipalidade empregadora no site 
www.salesopolis.sp.gov.br/portal, de seu holerite constando não apenas a 
divulgação do seu cargo e valor de sua remuneração, mas, também, recibo 
de pagamento com dados bancários, descontos de farmácia, valor de 
empréstimos contratados, pensão alimentícia, entre outros. Matéria que se 
fulcra no conflito entre a disposição constitucional acerca 
da transparência dos atos públicos e o princípio da dignidade da pessoa 
humana, que a Lei nº. 12.527/11 dispõe sobre os procedimentos a serem 
observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de 
garantir o acessoa informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso 
II do parágrafo 3º do art. 37 e no parágrafo 2º do art. 216 da Constituição 
Federal. Verificadas as normas constitucionais e legais que regem o tema e 
analisando o presente caso concreto, reputo que forma como foi aplicada 
a Lei da Transparência (Lei 12.527/11) pelo Município reclamado 
extrapolou o regramento proposto e própria intenção do legislador, vez que 
o acesso dos usuários a registros sobre atos de governo não pode violar a 
intimidade doservidor, trazendo a público dados de sua vida privada, 
atingindo sua intimidade, sua honra, sua imagem e até mesmo a segurança 
pessoal. Dessa forma, em tendo restado constatada a divulgação de dados 
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pessoais e confidenciais, como detalhes do contracheque e débitos 
consignados em folha e outros encargos, juntamente com a divulgação do 
cargo e da remuneração da autora, evidencia-se que houve exposição 
indevida da intimidade da servidora, trazendo a público... (BRASIL. Tribunal 
Regional do Trabalho da 2ª Região. Recurso Ordinário RO 
00005472120145020373 SP 00005472120145020373 A28 4ª Turma. 
Relator (a): Maria Isabel Cueva Moraes. TRT-2. Disponível em: <https://trt-
2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/202352421/recurso-ordinario-ro-
5472120145020373-sp-00005472120145020373-a28>. Acesso em: 
nov.2017). 

 
O caso em epígrafe, versa sobre pedido da autora, servidora pública 

municipal, de indenização por danos morais, tendo em vista excessos cometidos na 

publicação feita pela municipalidade diante do previsto na Lei no. 12.527/2011. 

Trata-se de conflito de princípios - transparência x dignidade da pessoa humana. 

Os órgãos que compõem a administração pública direta e indireta têm a 

obrigação constitucional de dar publicidade e transparência aos seus atos que 

devem obedecer aos princípios da administração pública: legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, sendo que o não cumprimento 

caracteriza crime de improbidade administrativa.  

Quanto ao choque entre princípios, no caso, transparência versus dignidade 

da pessoa humana, deve-se utilizar do juízo de ponderação, buscando respeitar 

todos os princípios na medida do possível, enfatizando que a Lei de Acesso à 

Informação respeita os princípios fundamentais, ou seja, a dignidade da pessoa 

humana e portanto, deveria sobrepor-se ao Decreto 7.724/2012.  
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6. CONCLUSÕES 

 

Do Capítulo 1, conclui-se que a transparência na administração pública é 

obrigação imposta a todos os agentes públicos que recebam ou administrem 

recursos públicos, pois os cidadãos têm direito de acesso às informações e dever de 

fiscalização. As informações publicadas devem ser feitas em linguagem clara e de 

fácil compreensão a qualquer cidadão, não bastando a mera publicação para 

cumprimento de protocolo, pois tais informações podem servir de ferramenta 

gerencial e subsídio às decisões do administrador público para melhorias na gestão 

e como forma de controle social, fiscalização, combate à corrupção e à má gestão 

administrativa, respeito aos direitos fundamentais e consolidação da democracia. 

A transparência na gestão caracteriza-se pela publicidade dos atos 

administrativos, realização de audiências públicas, participação popular, atuação dos 

Conselhos, implantação de ouvidoria e observatórios públicos. Os principais 

desafios são a superação de barreiras culturais no âmbito da administração pública 

de eventuais resistências ao amplo acesso, falta de vontade política do gestor, 

necessidade de aprimoramento dos processos de gestão da informação, a melhoria 

dos procedimentos de registro, trâmite e arquivamento de documentos ou 

informações, bem como, a conscientização e capacitação de servidores públicos. 

O advento da Lei da Transparência e da Lei de Acesso à Informação 

aprofunda a democracia, criando condições favoráveis à participação pública nas 

ações governamentais, onde a publicidade como preceito geral e do sigilo como 

exceção, contribui para o exercício mais efetivo do controle social da administração 

pública, em articulação com as instituições de controle interno e externo, garantindo 

os direitos fundamentais previstos nos pilares de um Estado Democrático de Direito 

através de um juízo de proporcionalidade e razoabilidade, prevendo suas exceções 

para segurança de direitos privados e de segurança do Estado e da sociedade. 

Do Capítulo 2, conclui-se que a transparência surge como característica de 

grande valor num Estado Democrático de Direito, onde a ampliação da divulgação 

das ações governamentais contribui ao fortalecimento da democracia e desenvolve 

as noções de cidadania, objetivando o combate à corrupção, divulgação dos gastos 

públicos, execução orçamentária, licitações, contratações, convênios, diárias e 

passagens, bem como ferramenta gerencial e subsídio às decisões do administrador 

público.  
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O Princípio da Transparência surgiu em decorrência de um princípio maior 

que é o princípio democrático. Na ideia da transparência encaixam-se os princípios 

da publicidade, da motivação, da participação, do devido processo legal, o direito à 

informação, obtenção de certidões e acesso ao processo.  

O Princípio da Publicidade prevê a ampla divulgação dos atos praticados 

pela Administração Pública, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas em lei, 

como requisito indispensável para que o ato administrativo produza seus efeitos com 

livre acesso dos indivíduos às informações de seu interesse e de interesse coletivo. 

A Lei de Transparência promoveu alterações na Lei de Responsabilidade 

Fiscal, disciplinando a disponibilização eletrônica através da internet para amplo 

acesso público, de informações sobre receitas e despesas da Administração 

Pública. Enquanto que a Lei de Acesso a Informações disciplinou o acesso a 

informações públicas como forma de complementar a Lei de Transparência através 

da necessidade da divulgação através da internet, em tempo real de informações 

relativas à execução orçamentária e financeira. 

Os países mais transparentes são consequentemente, os mais 

desenvolvidos, com maior qualidade de vida de seus habitantes e com menor 

percepção da corrupção por seus cidadãos. Em contrapartida, os países menos 

transparentes tendem a possuir governos ditatoriais, corruptos ou com baixo índice de 

desenvolvimento social.  

Do Capítulo 3, conclui-se que a publicidade é um princípio de natureza 

constitucional, então o sigilo somente é possível através de hipóteses previstas na 

Constituição e, as leis infraconstitucionais regulamentam tais hipóteses. O acesso e 

a publicidade geral dos processos e atos da Administração Pública neutralizaram o 

sigilo, salvo exceções destinadas à proteção de outros valores públicos e privados 

de dignidade qualificada e reconhecido em países como Suécia, Espanha, França, 

Estados Unidos, Itália. A preocupação com a transparência no Brasil tem sido 

estimulada com exemplos de outros países como Dinamarca, Nova Zelândia, 

Finlândia, Suécia e Suíça, os países mais transparentes entre as nações analisadas 

conforme levantamento da Organização Não Governamental (ONG) Transparência 

Internacional. Embora nenhum país esteja livre de corrupção, os países mais bem 

avaliados compartilham características de governo aberto, liberdade de imprensa, 

liberdades civis e sistemas judiciais independentes 
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Todavia, nem todas as informações devem ser expostas e amplamente 

divulgadas sob risco de infringir direitos fundamentais e colocar o Estado e a 

sociedade em perigo iminente. 

O desafio é definir o limite entre a esfera pública e privada, onde a 

convivência em sociedade tende a privilegiar os interesses da coletividade. Dessa 

forma, no caso de conflito de interesses entre os direitos individuais e o interesse 

público, ou mesmo, entre interesses públicos de naturezas distintas, deve ser 

aplicado o Princípio da Proporcionalidade. 

A Lei nº 12.527/2011 (LAI) estabelece restrições ao acesso às informações 

que coloquem em risco a segurança nacional, classificando-as por avaliação 

discricionária e razoabilidade, enquanto necessárias à proteção do interesse público 

e determinando prazo máximo de sigilo contado da data de sua produção em: 

Ultrassecretas (25 anos), Secretas (15 anos) e Reservadas (05 anos). 

Os documentos públicos ultrassecretos são aqueles correlacionados com a 

soberania e a integridade nacionais, os secretos se divulgados colocariam em risco 

a segurança da sociedade e do Estado e, os reservados não devem ser de imediato 

conhecimento público devido ao interesse governamental, sob risco de objetivos 

frustrados ou de segurança nacional e estatal.  

O sigilo é uma exceção para informações imprescindíveis à segurança da 

sociedade relacionadas à vida, segurança ou saúde da população; as consideradas 

de risco à segurança do Estado que atentam para a defesa, integridade do território 

nacional, planos e operações estratégicas das Forças Armadas, estabilidade 

financeira, econômica e monetária do país, relações internacionais, atividades de 

inteligência, bem como, fiscalizações e investigações em andamento, projetos de 

pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos, segurança de instituições 

ou altas autoridades nacionais e estrangeiras. 

Do Capítulo 4, conclui-se que durante o período de transição do regime de 

ditadura militar para a redemocratização do Brasil (1964 - 1985), o sigilo era a regra, 

havendo uma série de violação aos direitos humanos, corrupção e o abuso de 

poder. Como resultado da transição e respostas pós-conflitos adveio a busca pela 

verdade com a criação da Comissão Nacional da Verdade (CNV) cuja finalidade era 

satisfazer as vítimas da atuação arbitrária ou suas famílias, assegurando o resgate 

da memória e da verdade sobre as graves violações de direitos humanos, pacificar a 
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sociedade, tomar providências políticas para evitar o retrocesso a um regime 

totalitário, fortalecendo os valores democráticos. 

Atualmente, os casos emblemáticos surgem da indefinição das informações 

das quais se deve manter sigilo ou dar publicidade, pois por sua classificação ser 

discricionária, reflete mais os interesses políticos do gestor em detrimento do 

interesse social, como nos seguintes casos de: 

Regime Diferenciado de Contratação cuja polêmica surge do fato do 

licitante somente apresentar um anteprojeto aos interessados, sem a elaboração 

de projetos e demais especificações, onde o contratado percebe valores variáveis 

de acordo com seu desempenho, com a possibilidade de pagamento de bônus por 

metas atingidas, bem como a possibilidade do ente licitante manter o orçamento 

prévio em sigilo até a adjudicação do objeto. 

Ação Controlada e Lei dos Infiltrados, que rendem inúmeras críticas por 

parte da doutrina por consistirem em violação de direitos e garantias fundamentais 

das pessoas investigadas. Deve-se então, adequar as técnicas aos princípios do 

Estado Democrático de Direito, utilizando-se delas apenas em casos de 

excepcionalidade desde que, previamente autorizada pela autoridade competente e 

em caráter subsidiário, ou seja, quando não houver outros meios de se conseguir 

provas.   

Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) como entidade governamental deve 

dar transparência as suas atividades e atuação, após o prazo de sigilo, pois na 

hipótese de desvirtuamento do órgão de inteligência, os direitos e as garantias de 

todos os cidadãos brasileiros estariam fragilizadas. 

Despesas com Cartão Corporativo da Presidência da República são 

realizadas com erário público, devendo portando passar sob controle social, 

devendo ser listados e publicados na internet, vedando a classificação de parte 

desses gastos como sigilosos para evitar-se o desvio de finalidade e irregularidades. 

Transparência no Transporte Coletivo e nos Pedágios, onde a divulgação de 

informações é legítima, tendo em vista, tratar-se de concessões públicas. Embora o 

sigilo de informações de estratégia empresarial seja decorrente de norma 

constitucional, trata-se de interesse público. 

Transparência em Milhagem Aérea deve ter seus gastos divulgados por 

tratar-se de recursos públicos para que a sociedade acompanhe a boa gestão e 

planejamento das despesas, evitando-se fraudes e desperdícios, determinando total 
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transparência no uso da verba indenizatória e publicando na internet as notas 

fiscais. 

Folhas de Pagamento são dados que a Lei de Acesso a Informações (Lei nº 

12.527/11) não determina divulgação nominal, mas somente os registros das 

despesas, de forma genérica, pois também dispõe expressamente sobre a proteção 

às informações pessoais, equilibrando dois princípios constitucionais, o da 

publicidade e o da vida privada. Entretanto, o Decreto nº 7.724/2012 que a 

regulamenta, determina a divulgação individualizada das remunerações, criando 

obrigações e restringindo direitos dos servidores públicos, extrapolando os limites de 

seu poder regulamentar. A publicidade restaria alcançada por meio da publicação 

dos salários com a identificação por matrícula ou cargo do servidor, preservando-se 

a intimidade e a vida privada do mesmo, sem expor seu nome.  

A jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais, em apertada síntese, é 

divergente quanto à possibilidade de divulgação nominal da remuneração, ora 

permitindo, ora proibindo. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão 

geral acerca da matéria, devendo a Suprema Corte pronunciar-se novamente sobre 

o mérito. A controvérsia ocorre porque os recursos financeiros utilizados para o 

pagamento da folha advêm de recursos públicos; todavia, expõe não somente o 

servidor público, cidadão, mas toda a sua família à  retaliações, invasão de 

privacidade e possíveis crimes. Observa-se nestes casos, o conflito de princípios - 

publicidade x privacidade - cabendo um juízo de valor, aplicando-se a 

proporcionalidade, sem abster-se de um princípio ou de outro, respeitando a vontade 

pública e a legalidade, mas resguardando o direito do servidor público, cidadão 

como outro qualquer. 

Universidades Públicas geralmente são constituídas na forma de autarquias 

ou fundações, integrantes da administração indireta e com personalidade jurídica de 

entidades públicas, mantidas com dinheiro público, ficando desta maneira, obrigadas 

a cumprir as regras de transparência e aplicando-se aos seus servidores, 

funcionários públicos, as regras remuneratórias, evitando-se assim, os casos de 

supersalários e aumentos exorbitantes com Despesas Decorrentes de Pessoal.  

A decisão da 3ª Vara da Fazenda Pública que determina a inclusão das 

universidades no sistema do Governo do Estado, não fere a autonomia das 

instituições, pois somente promove a integração dos dados das instituições 
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universitárias ao sistema centralizado de processamento da folha de pagamento e 

de controle de despesas. 

Do Capítulo 5, conclui-se que, após a fase de sigilo necessário, todos têm 

direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de 

interesse coletivo. Os entes públicos da Administração Direta ou Indireta devem 

divulgar as informações, mas sem o cometimento de excessos. As decisões dos 

Tribunais são divergentes quando há conflito de princípios fundamentais e 

transparência pública, pois a Lei n° 12.527/2011 respeita os princípios 

constitucionais, enquanto que o Decreto Federal n° 7.724/2012 excede seu poder 

regulamentar quando impõe mais do que fora previsto na lei. 

Assim, pode-se tirar diante de todo o exposto, que num Estado Democrático 

de Direito, o Princípio da Transparência é fundamental para a boa gestão 

administrativa e para o exercício da cidadania. Se o sigilo era a regra, hoje ele é 

exceção, só sendo admitido diante dos riscos de infrações aos direitos fundamentais 

dos cidadãos, da segurança do Estado e da segurança da sociedade conforme 

preceituado na nossa Carta Magna. Um dos desafios é identificar os casos onde a 

classificação de informações sigilosas é imprescindível ou trata-se apenas de 

interesses políticos e individuais de quem está no poder. Uma vez, a informação 

sendo trazida a público, deve respeitar os princípios constitucionais e fundamentais, 

devendo haver a regulamentação adequada e condizente aos preceitos legais (Lei 

n° 12.527/2011), sem abusos regulamentares que acabam por fazer tais princípios 

entrarem em rota de colisão.  

Um governo transparente traz segurança aos seus jurisdicionados, 

salvaguardando-os da corrupção, dos abusos de poder e da pobreza. É necessária 

a educação para a cidadania, pois sem conhecimento os cidadãos não podem 

exercer os direitos assegurados na Constituição e leis infraconstitucionais. São 

muitos os desafios para o estabelecimento de uma cultura de transparência para a 

qual é necessário o estabelecimento de delimitações de sigilo, normas convergentes 

e complementares, conscientização por parte das entidades governamentais, 

vontade política, ética e mais uma vez, educação para a cidadania. Um governo sem 

transparência tem a tendência de colocar-se acima do povo  para o qual trabalha, 

tornando-se corrupto e abusivo, não demorando para cometer injustiças e violações 

aos princípios fundamentais.  
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